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VOORWOORD
Dit boek is in hoofdzaak gebaseerd op hetgeen schrijver in zijn lange loopbaan
als ontwerper van waterbouwkundige kunstwerken is tegengekomen; waarbij
dankbaar gebruik is gemaakt van de kritiek, welke hij van de bij het ontwerpen;
de uitvoering der ontworpen kunstwerken en, later, van de bij de exploitatie er van
betrokken personen van hoog tot laag mocht aanhooren. Voor het overige zijn
publicaties en ervaringen van anderen in den behandelden stof verwerkt.
Waar noodig, werd kritiek op eigen werk uitgeoefend, Voor het overige betreft
de kritiek niet de betrokken ontwerpers, doch uitsluitend de waterbouwkundige
techniek; op welker ontwikkeling het boek is gericht.
Meer in het bijzonder wordt beoogd aan te geven hoe de door studie verworven
theoretische kennis aan de praktijk kan worden aangepast en met welke moeilijkheden bij het ontwerpen rekening moet worden gehouden.
Veelal zal geen scherp omlijnd oordeel over constructies worden gegeven:
veelal geldt de waarheid "zooals je het maakt; heb je het". De beoordeeling wordt
dan aan den lezer overgelaten; die ongetwijfeld over het noodige initiatief zal
beschikken om de middelen te vinden om aan de ontmoete "bezwaren" zoodanig
tegemoet te komen, dat het in toepassing brengen der door hem beoogde oplossing
met succes zal worden bekroond. Hier en daar zijn constructies aangegeven om
hem daarbij te stimuleeren. Ook de behandelde voorbeelden moeten in dit kader
worden bezien; zij dienen als sporten van den ladder naar het onbereikbare
volmaakte.
Voordat de lezer langs dien ladder omhooggaat, wordt hem aangeraden
inlichtingen in te winnen bij de beheerders en gebruikers van soortgelijke, in
exploitatie zijnde; kunstwerken tot bij den meest eenvoudigen beambte of schipper.
Deze toch kennen de klachten of de aanmerkingen en de onvolkomenheden van
de details van het betrokken kunstwerk het beste, Zelden zullen zij zonder klachten
of aanmerkingen zijn; maar men beoordeele deze met gezond verstand; dikwijls
zal het er aan tegemoet komen gepaard moeten gaan met het scheppen van nieuwe
onvolmaaktheden of met het doen van uitgaven, welke het aanbrengen van de
verbeteringen niet waard zijn te achten.
Het boek kan geacht worden een overgang te vormen van den stand van
het behandelde gedeelte der waterbouwkundige techaiek vóór den onlangs
geëindigden oorlog naar dien er na. Daarom zijn ook hier en daar constructies
behandeld, welke door den oorlog nog niet tot uitvoering zijn gekomen; doch welke
er zich ongetwijfeld toe zullen leenen; zulks op gevaar af; dat daardoor op den
lezer een weinig reëelen indruk zal worden gemaakt. Het is niet de bedoeling
den lezer constructies op te dringen. Nimmer is bedoeld: nzoo,moet het", hoogstens:
nZoo kan het".
Min of meer antieke constructies - en in de techniek wordt onder het woord
;;antiek" iets anders verstaan, dan in de edele kunsten - zullen over het algemeen niet worden besproken. Voor dezulke wordt naar de bestaande handboeken verwezen.
XXXI

In verband met den wederopbouw na den oorlog van het zoo zwaar geteisterde
vaste land van Europa zijn· als bijlage toegevoegd de gegevens, noodig voor het
in zeer snel tempo maken van een reëel voorontwerp van een schutsluis.
Voor het gemak van den lezer wordt de text voorafgegaan door een lijst
van figuren met bladzijde-verwijzing, terwijl aan het slot een alphabetisch register
is opgenomen, dat zoowel betrekking heeft op den text als op de figuren.
Woorden van dank zijn hier op hun plaats aan allen, dle schrijver op zijn
· verzoek gegevens deden toekomen of hem op andere wijze behulpzaam waren
bij het samenstellen van dit boek en meer in het bijzonder aan Irt L. MoN.HEM1us,
· eerstaanwezend ingenieur der Zuiderzeewerken en specialist op het gebied van
bemalingen, die raad gaf bij het opstellen van Hoofdstuk XII (gemalen), aan
de vvaterstaatsingenieurs Ir•. W. NoTENBOOM en Ir. J. ZUURDEEG, die steeds
bereid bleken schrijver behulpzaam te zijn en, last not least, aan de Heeren
Opzichters van den Rijkswaterstaat M. VAN BoKHORST, PH. ·BRANDON,. J. C.
BRoNst, J. CouMbu, H. FERDINANDUSSE, S. HuLsT, J. :oE Jmm, P. C. KooPMAN, H. J. KRAMER, P.A. LEMAIRE, F. MüLLER, D. J. RoELOFs, C. VERHOEVEN
(alphabetische volgorde), die zoo welwillend waren· hun g1;oote ervaring in het
teekenwerk vast te leggen.
Moge de waterbouwkundige techniek zich thans in zoodanig tempo ontwikkelen,
dat dit boek spoedig verouderd zal zijn !
No.,vember 1946.
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INLEIDING
De voornaamste kunstwerken, welke voor een bespreking in aanmerking
komen zijn sluizen in den ruimsten zin des woords, gemalen en grondduikers,
terwijl ook - zeer in het kort - oeververbindingen zullen worden besproken.

1ste AFDEELING
SLUIZEN

In of langs kanalen komen over het algemeen schutsluizen, keersluizen,
inlaat sluizen of uitwateringssluizen voor.
A.

SCHUTSLUIZEN

Men maakt onderscheid tusschen
1. Schutsluizen voor de zeescheepvaart.
2. Schutsluizen voor de binnenscheepvaart.
De essentieele verschillen, welke in hoofdzaak voortvloeien uit de afmetingen
der soort sluizen en uit den aard en de grootte der er van gebruik makende schepen,
zullen in de volgende hoofdstukken worden besproken.
HOOFDSTUK I

Algemeene beschouwingen welke aan het ontwerpen van
schutsluizen voorafgaan.
§ 1.

WAT DE HOOFDMATEN VAN SCHUTSLUIZEN AANGEVEN.

De voor de gebruikers van belang zijnde hoofdmaten van schutsluizen
betreffen lengte, breedte of wijdte en diepte.
Lengte. De lengte van een schutsluis geeft steeds aanleiding tot misverstanden. Wat wordt er mede bedoeld? In de eerste plaats natuurlijk de kolklengte
en niet de lengte van het kunstwerk (bv. van het betonwerk). Maar hoe is die lengte
gemeten? Is bedoeld de afstand tusschen de deuren of wordt rekening gehouden
met de noodzakelijke speling, welke de schepen in acht moeten nemen en welke
bepaald wordt in verband met de gevorderde rustige ligging van de schepen in
de kolk gedurende het op peil brengen daarvan en, bij sommige deurtypen, met
de door de deuren gedurende het openen of sluiten af te leggen baan? Naar schrijvers
meening behoort met de sluislengte te zijn bedoeld de lengte van het kolkgedeelte,
waarin de schepen gemeerd mogen liggen, de zoogenaamde "nuttfge kolklengte".
Hetgeen de schutkolk langer is dan de nuttige kolklengte, ril. de "schadelijke
kolklengte", is wel voor den ontwerper van het grootste belang, doch niet voor
de instanties, welke de afmetingen der te bouwen sluizen vaststellen, evenmin
voor de reeders of schippers, die de route van de schepen bepalen.
Breedte of wijdte. Ook de sluisbreedte of -wijdte kan aanleiding geven
tot verwarring. Is daarmede bedoeld de kleinste afstand van muur tot muur of
wordt rekening gehouden met de beschermingswerken daarvan, welke voor sluizen
voor de zeescheepvaart vrij groote afmetingen kunnen verkrijgen (bij de Noordersluis te IJmuiden bestaan zij uit 1,50 m breede drijfvlotten).
·
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Naar schrijvers meerring moet onder sluisbreedte worden verstaan de nuttige
sluisbreedte, waarover de schepen te allen tijde kunnen beschikken. De muurafstand
betreft slechts een constructief - zij het ook belangrijk - detail, waarin noch
de de afmetingen vaststellende instanties, noch de normale gebruikers belang
zullen stellen.
In zeer bijzondere gevallen, bv. ten behoeve van het doorlaten van groote
drijvende dokken, zou de breedte van sluizen van het type Noordersluis te IJmuiden
door het verwijderen der drijfvlotten met ongeveer 3 m tot bijna 50 m kunnen
worden vergroot (de wrijfhouten voor de vlotten blijven en steken een weinig
buiten de muren).
·Diepte. Ten slotte moet ook de sluisdiepte scherp worden aangeduid.
Is bedoeld de diepte onder normaal kanaalpeil, of, aan zee, onder den gemiddelden
zeestand, dan wel onder den laagstvoorkomenden waterstand, waarbij van de sluis
gebruik wordt gemaakt? Voor de Noordersluis te IJmuiden is noch het een, noch
het ander bedoeld, doch_ de diepte onder NAP, het in Nederland gebruikelijke
vergelijkingsvlak, dat ongeveer met den gemiddelden zeestand overeenkomt.
Voor de gebruikers van de sluis is het belangrijkst de diepte onder den
laagsten waterstand, waarbij nog van de sluis gebruik wordt gemaakt, doch voor
zeesluizen geeft zulks de mogelijkheden, welke de sluis aan de schepen biedt,
niet volledig weer. Immers komen de laagste waterstanden over het algemeen zeer
zelden voor en dan nog zijn zij slechts van zeer korten duur. In het ergste geval
zouden te diep liggende schepen korten tijd op doorschutting moeten wachten.
Om een en ander raadt schrijver aan voor sluizen voor de zeescheepvaart
de diepte aan te geven ten opzichte van den gemiddelden zeestand, en voor andere
sluizen (ook voor binnenscheepvaartsluizen aan zee) ten opzichte van den laagsten
kanac)lstand.
§ 2.

HOOFDAFMETINGEN, VERVAL.

a. Schutsluizen voor de Zeescheepvaart,

Het vaststellen van de hoofdafmetingen van schutsluizen voor de zeevaart
îs uiterst moeilijk, omdat niet is te voorzien in welke richting de afmetingen der
zeeschepen zich zullen ontwikkelen. Niemand kan zelfs in normale tijden voorspellen of alle afmetingen der bepaalde havens aandoende zeeschepen nog zullen
groeien of alleen de breedte, de lengte of de diepgang. Desbetreffende voorspellingen
kwamen nimmer uit. Zoo ontleenen wij aan het Rapport no. 89 van het Internationale Scheepvaartcongres, gehouden te Brussel in 1935, het volgende vergelijkend staatje, aangevuld met een staatje, dat de afmetingen van enkele superschepen vermeldt.
TABEL I.
Aard van het verkeer

Afmetingen in m van toekomstschepen voor gemengd vervoer,
geschat in:

1926
Westkust Frankrijk-New-York
Frankrijk-Midden-Afrika .
Frankrijk-Zuid-Amerika .
Frankrijk-Verre Oosten
Italië-New-York ..
Middell.zee-Noord-Afrika
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1935

lengte

breedte

diepgang

lengte

breedte

305
180
200
200
200
140

36
23
25
25
20
19

12,50
9
10
10

330
200
230
220
280
170

38
25
27
26
32
21

10
8

1

.

diepgang

12,50
10

10

10
1
1

10

8,50

TABEL II.
Naam van het schip

Afmetingen in m en inhoud in B. Reg.
ton van superschepen

Verhouding product
van lengte, breedte
en diepgang tot
B. R.T.

Rex.
Europa .
Bremen.
Normandie
Queen Mary.

268,21
285,52
286,10
313,75
320

29,55
31
31,06
36
36,58

9,87
10,40
10,20
11,06
11,20

45630
49746
51656
67500
81235

1,72
1,84
1,76
1,87
1,62

Denkbeeldig schip als norm voor
de Noordersluis te IJmuiden

330

40

13,50

100000

1,78

Uit het eerste staatje, tabel I, blijkt wel, dat er weinig neiging meer bestaat
om voor een bepaald traject den diepgang te vergrooten. Vergrooting van den diepgang zou trouwens zonder verdieping der door het schip aan te doene havens geen
zin hebben en de daartoe benoodigde werken zijn meestal zeer kostbaar.
Trouwens het gaat bij de groote rederijen der concurreerende landen niet
zoo zeer om schepen in de vaart te hebben met een buitengewoon grooten diepgang
- dat zou nauwlijks tot het publiek spreken - maar meer bepaald om schepen
te exploiteeren met een record-inhoud en/of -snelheid. Er bestaat voor het groote
publiek een groote attractie om met zulk een record-schip te reizen. En daarbij
komt, dat juist een grootere diepgang niet bevorderlijk is aan het behalen van
grootere snelheden.
Om het grootste schip voor eert bepaald traject te verkrijgen worden dus in
hoofdzaak de lengte en breedte vergroot en dan in de eerste plaats de breedte,
omdat daardoor de in te nemen wallengte (kade-huur!) en de grootte der zwaaiplaatsen in de havens niet behoeven te worden gewijzigd. In open havens is een
eeni:gszins grootere breedte zelden een bezwaar, indien rekening wordt gehouden
met de toelaatbare breedte in de dokgelegenheden.
Open havens tegenover door sluizen afgesloten havens. Het spreekt
vanzelf, dat door sluizen afgesloten havens steeds vreezen overvleugeld te zullen
worden door open havens. Een schutsluis toch is altijd een bezwaar te achten,
hoe klein ook, wegens het veroorzaakte oponthoud, dat zeer klein moet en kan
worden gehouden, de kans op op de betrokken reederij te verhalen schadevaring,
hoe gering die bij doelmatig ingerichte sluizen ook is, en ten slotte de kans op
stremming van de vaart door reparatie- of onderhoudswerken aan de schutsluis.
Weliswaar zal de stremming meestal door reserve-sluizen kunnen worden voorkomen, doch over het algemeen is er voor de grootste schepen geen reserve-sluis
aanwezig: tegen dat een nieuwe sluis noodig is, is de laatst gebouwde, die reservesluis zal worden, te klein. Een reëel toelichtend voorbeeld vormt het sluizencomplex
te IJmuiden, waarachter de haven van Amsterdam is gelegen. Door een met het
oog op de oorlógvoering zinloos door de Duitsche bezetting veroorzaakte beschadiging van de Noordersluis te IJmuiden (wijdte 50 m) zijn de grootere schepen
gedurende vrij geruimen tijd na het beëindigen van de oorlogshandelingen aangewezen geweest op de in grootte daarop volgende sluis, die met een breedte
van 25 m den onbeperkten toegang tot de haven van Amsterdan;i. belemmerde.
Een schutsluis zou evenwel onbetwistbaar een handicap vormen, indien
haar afmetingen onvoldoende zouden zijn, zoodat de grootere schepen van een
andere haven gebruik zouden moeten maken. En juist daarom worden de sluis3

afmetingen tegenwoordig zoo royaal gekozen, .dat het op de gis aangenomen
toekomstschip er door kan worden geschut.
In de praktijk echter behoeft een achter sluizen gelegen haven niet bij een
open haven ten achter te staan.
Beschouwt men evenwel een oorlog als een periodiek voorkomend kwaad,
ja, dan zijn open havens periodiek bepaaldelijk in het voordeel (geringere kans
op langdurige versperring van den haventoegang). Marinehavens mogen dan
ook in verband met den tegenwoordigen stand van de oorlogstechniek (luchtbombardementen ondanks hevigen afweer) uiteraard in geen geval, zooals bv. die
te Wilhelmshaven, achter sluizen zijn gelegen.
Fouten in aanname afmetingen. Heeft men misgetast in de diepteligging
van den drempel, dan is deze fout nog eenigszins onschadelijk te maken door
de te diep gaande schepen niet door te schutten, zoolang het water onder een
bepaald peil is gedaald.
Een te kleine lengte of breedte van de schutsluis zou een onoverkomenlijk
bezwaar vormen. Een gelukkige samenloop van omstandigheden is te achten,
dat juist vergrooting van de diepte zal leiden tot de grootste meerkosten, omdat
dan de meeste afmetingen van de sluisonderdeelen mede zouden moeten worden
vergroot (vloer- en muurdikte enz.). Vergrooting van de lengte van groote zeesluizen
vordert in hoofdzaak slechts verlenging van de schutkolkmuren, vergrooting van
de breedte impliceert een langeren sluisvloer (gemeten loodrecht op de sluisas),
langere deuren en mogelijk ook langere sluishoofdmuren, welke alsdan in staat
moeten zijn een grootere deurreactie op te nemen (evenwel percentsgewijze de
kleinste kostenverhooging).
Sluiswijdte tegenover kolklengte. Uit de staatjes, tabellen I en II, volgt
voorts, dat de verhouding tusschen breedte en lengte voor normale schepen
tegenwoordig vrijwel is 1 : 7 à 1 : 8, terwijl die voor superschepen is 1 : 9. In
verband met de gewenschte royale overbreedte van een schutsluis, bestemd om
ook superschepen door te laten, mede met betrekking tot het invaren bij krachtigen
zijwind, is het aanbevelenswaardig de verhouding tusschen sluisbreedte en kolklengte 1 : 8 te nemen en deze laatste ten behoeve van voldoende speling voor
het afremmen van de schepen 20% meer dan de scheepslengte. Er zijn omstandigheden, welke het wenschelijk maken daarvan af te wijken. Zoo is de verhouding
bij de sluizen van het Panama-kanaal minder royaal, ongeveer 1 : 9, hetgeen
gemotiveerd is, wanneer men bedenkt, dat de schepen daar niet op eigen kracht
in de sluizen mogen varen (zie § 45), doch gedurende het passeeren van de sluis
door tractoren wederzijds er van in het gareel worden gehouden. Voorts toont de
groote sluis te St. Nazaire een verhouding van 1 : 7 omdat de superschepen
er slechts door worden geschut, wanneer zij de werf, welke ze bouwde, verlaten,
hetgeen met de noodige omzichtigheid mag geschieden, zoodat met een geringe
overlengte kan worden volstaan (de sluis is tevens droogdok). Ten slotte treft
men voor sluizen, welke in hoofdzaak voor het doorschutten van oorlogsschepen
bestemd zijn, schepen, welke tegenover de lengte abnormaal breed zijn, een
verhouding aan van 1 : 6,5 (Wilhelmshaven).
Uit bovenstaande blijkt, dat, wanneer de scheepslengte 1 is, de (nuttige)
kolklengte 1,2 l moet wezen en dus de sluisbreedte 1/8 • 1,2 Z = 0,15 l (normaal
geval). Aangezien dan de scheepsbreedte gelijk te stellen is aan 1/9 1 of 0,11 l,
is dus de overbreedte 0,04 of 1/25 l. Als minimum nemen wij een overbreedte
van 5 m.
Voor de Noordersluis te IJmuiden is de normale verhouding van 1 : 8
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gekozen (400 x 50 x 15 m onder halftij). Deze sluis is ontworpen voor een
fictief toekomstschip van 100000 B.R. T. (zie tabel II). Dat deze schutsluis voor
de meer normale schepen rijkelijk royaal van afmeting is, komt de scheepvaart
slechts ten goede. Zoo is voor deze schepen het in de sluis varen, zelfs bij felsten
storm zonder de hulp van sleepbooten mogelijk, mede omdat dan niet zeer langzaam
behoeft te worden gevaren in verband met de groote sluislengte, welke gelegenheid
biedt tot uitloopen van de vaart. Voorts biedt de royale sluis gelegenheid tot het
doen van "massa-schuttingen", d.z. schuttingen van vele schepen gelijktijdig.
Dergelijke massa-schuttingen komen vooral voor bij uitvarende schepen na een
fellen storm of 's Zaterdags, wanneer vele schepen zee kiezen. Voordat de Noordersluis in bedrijf was gesteld nam dat doorschutten zeer veel tijd in beslag. Thans
is het kanaal na twee of drie schuttingen vrij van wachtende schepen,
Sluisdiepte, Wanneer men de afmetingen van de sluis te IJmuiden vergelijkt met die van het denkbeeldige toekomstschip, bemerkt men, dat dit schip,
geheel afgeladen, .niet kan worden opgeschut zoolang de zeestand lager is dan
ongeveer 1 m-NAP, d.i. onder gemiddeld laag water. Zulks is evenwel niet als
een bezwaar aan te merken: een dergelijk, zelfs in de verre toekomst zeer weinig
voorkomend schip en dan nog wel geheel afgeladen, zou bij uitzondering (zeer
lage zeestanden) zonder den naam van de haven van Amsterdam te schaden,
gevoegelijk enkele uren mogen wachten. Trouwens de zeebodem nabij IJmuiden
zal praktisch niet tot onder 15 m-NAP zijn te onderhouden, omdat deze tot op
vele kilometers van de kust niet dieper is. Aldus is de haven van IJmuiden voor
schepen, in de orde van het geheel afgeladen toekomstschip, feitelijk een tijhaven
en de Noordersluis een tijsluis, doch niet in de ware beteekenis des woords.
Tijsluizen. Tijsluizen zijn schutsluizen, waarbij de drempel zoo hoog
ligt, dat de meeste schepen niet bij normale lage waterstanden kunnen worden
doorgeschut, waarbij dus geregeld op tij wordt geschut. Alsdan wachten de schepen
buiten in een voldoend diepe reede, Het groote bezwaar van tijsluizen is, dat
de schepen veelal geruimen tijd op doorschutting moeten wachten, hetgeen de
haven ongeschikt zou maken als aanloophaven, Het streven bestaat dan ook om
geen tijsluizen in den waren zin des woords meer te maken en den drempel
zoo laag te leggen, dat, evenals te IJmuiden, mogelijk van de haven gebruik
makende schepen doorloopend en slechts de geheel afgeladen allergrootste
toekomstschepen alleen bij hoogere waterstanden dan gemiddeld L.W. kunnen
worden doorgeschut,
Voor tijsluizen wordt als minimum drempeldiepte opgegeven 0,50 m onder
het diepstgaande schip, indien bij opkomend water wordt geschut. Voor een tij sluis
in den waren zin des woords is zulks voldoende te achten, doch voor alle andere
sluizen lijkt 1 m beter, vooral als het sluisprofiel betrekkelijk nauw is ten opzichte
van het grootste schip, omdat dit reeds bij matigen gang omlaag zal worden
gezogen. Bovendien is 0,50 m weinig te achten, indien rekening wordt gehouden
met haalgolven, d.z. translatiegolven als gevolg van langzame rijzingen of dalingen
van het zee-oppervlak door onbekende oorzaken. Beschouwd uit het oogpunt van
gepaste zuinigheid behoeft men met de drempeldiepte niet tot het uiterste te gaan,
omdat, zooals wij reeds betoogden, zeer zelden voorkomende groote, diep afgeladen,
schepen gevoegelijk eenigen tijd op doorschutting zouden mogen wachten.
Veryal. Het verval is bij zeesluizen over het algemeen niet uitzonderlijk
groot, omdat deze toegang geven tot een kanaal of haven, waarvan het peil zal
liggen tusschen den hoogsten en laagsten zeestand in. Vervallen van meer dan
5,5 m zullen niet voorkomen en dan nog zullen de maxima slechts gedurende kor-
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ten tijd optreden, de zeestand onderhevig zijnde aan eb en vloed en aan den
invloed van stormwinden.
·
Een uitzondering vormen de vervallen, welke kunnen voorkomen bij zeescheepvaartkanalen, welke over een heuvelrug moeten worden geleid, zooals het
Panama-kanaal. Daarbij zouden wèl zeer groote vervallen kunnen voorkomen,
welke zelfs vrij constant zijn. Dergelijke sluizen zijn ten deze meer met binnenscheepvaartsluizen te vergelijken, De sluizen van het Panama-kanaal keeren
vervallen tot ruim 10 m toe.
Voorspelling afmetingen in de naaste toekomst. Was, zooals wij zagen,
in meer normale tijden de ontwikkeling van de scheepsafmetingen niet te voorspellen, hoe deze na den oorlog zal zijn, kan niemand bij eenige benadering gissen.
Het lijkt niet onmogelijk, dat de invloed, welke de in den oorlog zoozeer ontwikkelde "luchtvaart op langen afstand" zal hebben zeer groot zal zijn, zoodat men
zich niet meer geroepen zal gevoelen om superschepen te gaan bouwen. Niettemin
is het raadzaam bij het bepalen van de afmetingen voor sluizen nog op superschepen
te rekenen. Blijken deze nimmer te komen, dan zijn de afmetingen van de sluis
zeer royaal, hetgeen geen bezwaar is te achten, veeleer een zegen voor de achterliggende haven, omdat het oponthoud, dat de scheepvaart er door ondervindt,
des te geringer zal zijn, vermits het in- en uit de sluis varen er veel sneller bij
kan geschieden en de mogelijkheid geschapen is tot het doen van massaschuttingen.
De vraag rijst evenwel, of de in verhouding tot den reisduur van de schepen
geringe tijdsbesparing, welke ten koste van groote uitgaven is te verkrijgen, van
belang is te achten en dan is deze vraag bevestigend te beantwoorden. In de
praktijk blijkt, dat het ongeduld van de reeders ten top is gestegen, zoodra de
sluis is bereikt en het einde vàn de reis in zicht is. Zoo komen te IJmuiden reeds
klachten binnen als door bijzondere omstandigheden het doorschutten een enkele
keer iets langer duurt dan normaal! Met den psychologischen factor, dat wachten
tergend lang schijnt te duren, moet hier ter dege rekening worden gehouden, wil
op den duur de door de sluis afgesloten haven als volw.:rardig blijven worden
aangemerkt!
Heeft de haven door de sluis eenmaal een slechten naam gekregen, dan is
deze niet door propaganda alleen te verbeteren!
b.

Schutsluizen voor de Binnenscheepvaart.

Een historisch gegroeid binnenscheepvaartnet, zooals dat in Nederland
bestaat, vertoont evenmin regelmaat als een stratennet in een eeuwenoude stad,
,bij· de totstandkoming waarvan nimmer op belangrijk en snel verkeer is gerekend.
Tegenwoordig bestaat het streven in beide regelmaat en orde te brengen,
nu alle verkeer hoogere eischen is gaan stellen. Zoo zal geen nieuwe vaarweg
worden aangelegd of een oude worden verbeterd, zonder dat men zich rekenschap
geeft van de beteekenis daarvan, bezien als onderdeel van het geheele scheepvaartnet, en daarbij wordt gestreefd naar meer eenheid.
Het streven om te normaliseeren is tegenwoordig ook voor waterwegen aanwezig
en in Nederland is daarmede een eerste begin gemaakt toen de verbetering van
de landwegen omstreeks 1930 systematisch ter hand werd genomen. Deze toch
vereischten vele nieuwe bruggen en de vaststelling der .voor de scheepvaart
belangrijke afmetingen daarvan was van primair belang geworden. Doch zulks
zou niet mogelijk zijn zonder ook die der sluizen vast te stellen en daarom is door
6

den toenmaligen Directeur-Generaal van den Rijkswaterstaat, den tegenwoordigen
Minister van Openbare Werken en Wederopbouw, Dr. Ir. J. A. Ringers,
een commissie in het leven geroepen, welke in het kader van normalisatie de
afmetingen van de voor de scheepvaart van belang zijnde afmetingen van bruggen,
benevens die van sluizen, zou vaststellen. Deze commissie, naar haar voorzitter
de Commissie-Ringers genoemd, heeft zich alleen bezig gehouden met sluizen
voor vrijvarende schepen of voor slepen, bestaande uit één schip met sleepboot.
Met lange sluizen,· zoogenaamde sleepsluizen, en met uitzonderlijk groote sluizen,
supersluizen, heeft de commissie zich niet ingelaten. Aan het in 1932 verschenen
verslag van de Commissie-Ringers is onderstaand staatje ontleend, aangevuld
met de afmetingen van enkele scheepstypen, genoemd in rapport no. 59 van het
Internationale Scheepvaartcongres, dat in 1935 te Brussel is gehouden, samengesteld door de waterstaatsingenieurs C. Heyning en C. Thomèse.
TABEL III.
Scheepstype
Klasse
no.

tonnage
int

soort schip

1350-2000 Rijn-Herne schip
80 X 9,50 X 2,50
(1350 t)
600-1000 Dortmund-Eemskanaai schip
76 X 8,20 X 2,50
(1000 t)
300- 500 Kempenaar
50 X 6,60 X 2,35
(550 t)
100- 200 Péniche (spits)
38,5 X 5 X 1,90
(200 à 300 t)
40- 80

I

II

III
IV
V

Bruggen

Sluizen
schutlengte
in m.

wijdte
in m.

diepte
in m.

wijdte
in m.

vrije hoogte in m
bij vaste bruggen
en hefdeuren
Al)

B 2)

120

12

3,20

14

5,50

7

90

9

2,80

10,50

4,50

5,50

55 3)

7

2,50

8

3,50

4,50

40

6

2,30

6,50

2,50

3,75

25

5

2

5,50

•)

2,50

Toelichting op Tabel 111.

De vermelde sluisafmetingen in een bepaalde klasse zijn royaal geschikt
voor het kleinste in die klasse genoemde schip, terwijl de meeste grootste in de
vaart zijnde schepen van die klasse er nog juist gebruik van kunnen maken. Wordt
bv. een kanaal aangelegd voor 2000 t schepen, zooals het Julianakanaal, zoo zijn
de afmetingen royaler te kiezen, dan uit het staatje volgende, omdat alle 2000 t
schepen er royaal gebruik van moeten kunnen maken. Rekening houdende met
de afmetingen van de grootste 2000 t schepen, 100 •X 12 X 2,80 m, benevens
met een sleepboot er voor, zijn de sluizen van het genoemde kanaal 136 x 14/16 x
3,60 m gemaakt (14 m in de h,oofden, 16 m in de kolk).
A: kanalen, waaraan een open vaarweg parallel loopt.
B: kanalen, waaraan geen open vaarweg parallel loopt.
3)
Voor vaarwateren met drukke beurtvaart beter 65 ten einde twee veel voorkomende beurtvaarders
achter elkander in de kolk te kunnen meren (opmerking van den Rijkshavenmeester van het Merwedekanaal (Amsterdam-Rijnkanaal), J. C. van Luijpen).
4)
Afhankelijk van plaatselijke omstandigheden met een maximum van 2,50 m.
1)
2)
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Als algemeene opmerking geldt, dat te nauw om de schepen passende sluizen
een hinderlijke opstuwing van het kolkwater veroorzaken, waardoor de duur
van het invaren wordt verlengd (zie § 10 a). De overbreedte van een binnenscheepvaartsluis behoeft niet zoo royaal bemeten te zijn als bij sluizen voor de
groote vaart, omdat de binnenschepen kleiner zijn en minder boven water
zullen uitsteken (geringere windvang), terwijl bovendien de kracht van de stormwinden er geringer voor zal zijn: men kan ze gemakkelijker beheerschen dan
zeeschepen.
Het is niet alleen zaak nieuw aan te leggen kanalen, welke met het Europeesch
vaarwaternet zijn verbonden, nationaal te bekijken, doch ook internationaal.
Aldus zal op den duur op het grootste deel van het vaste land van Europa een
net waterwegen zijn aangelegd, welke min of meer één geheel vormen. Zoo is
reeds bij het bepalen van de afmetingen van de sluizen van de Twenthekanalen
rekening gehouden met die van de nieuwe sluizen van het Duitsche kanalennet (de waterstaatsingenieur Dr~ L. R. Wentholt in "de Ingenieur" no. 25
van 1936).
Afmetingen supersluizen. Voor het bepalen van de afmetingen van
supersluizen en, onder omstandigheden, ook van die voor de sleepvaart (sleepsluizen) is tevens te letten op massaschuttingen. Voor zulke sluizen worden
combinaties van schepen aangenomen, welke gelijktijdig moeten kunnen worden
geschut, waarbij voor de sluis een overbreedte van 1,50 m voor twee naast elkander
liggende schepen van het grootere type uit de combinaties een minimum is te
achten. Een overdiepte van 0,70 m ten opzichte van de grootste schepen is voor
den drempel royaal te achten (Amsterdam-Rijnkanaal).
.
Een recent voorbeeld van een supersluis, welke speciaal gebouwd is voor
massa-schuttingen, is de Beatrixsluis te Vreeswijk (twee naast elkander gelegen
kolken, lang 231 m met een nuttige kolklengte van 225 m, breed 18 men diep 4 m
onder den laagsten kanaalstand).
Afmetingen sleepsluizen. Sluizen voor de sleepvaart (sleepsluizen) zijn
langer dan supersluizen. De lengte moet zoodanig zijn, dat normaal voorkomende
sleepformaties, ter voorkoming van groot oponthoud, ongeoroken kunnen worden
geschut. Bekende sleepsluizen in Nederland zijn;
de schutsluizen te Wijk bij Duurstede en te Tiel (deze laatste nog in aanbouw),
geschikt om een op den Rijn veel voorkomende sleepformatie van 308 m
lengte, met een sleepboot er voor te kunnen doorschutten (sluisafmetingen
360 x 18 x 4 m) (Amsterdam-Rijnkanaal) 1 ):
de sluizen van de Maaskanalisatie en van het Maas-Waalkanaal, geschikt voor
een sleep, bestaande uit twee rijnaken van 100 m lengte, benevens een
sleepboot van 42 m lengte (sluisafmetingen 260 x 14/16 x 3,60 m).
Verval. Toen gewapend beton en stalen damwand nog niet voor sluizen
werden toegepast, het verloop van kolkvullingen nog niet was geanalyseerd en
opgezien werd tegen omvangrijk grondverzet, was een verval van 2,50 à 3 m groot
te achten. Een kanaal door geaccidenteerd terrein werd dan ook van vele sluizen
voorzien, waardoor het bevaren van dat kanaal zeer veel tijd vorderde.
Met de tegenwoordig ter beschikking staande materialen en hulpwerktuigen
(grondwerk) en de onderzoekingen in waterbouwkundige laboratoria betreffende
de vulling van de schutkolk in verband met de rustige ligging van de schepen in
de sluis, is men niet meer aan die kleine vervallen gebonden. Men kan tegen1)
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Deze sluizen ·zijn tevens supersluizen.

woordig gevoegelijk van de stelling uitgaan, dat een schutsluis steeds aan het verval
is aan te passen.

A a n t a 1 s 1 u i .z e n i n e e n k a n a a L Aangezien, .zooals de praktijk
leert, de duur van het vullen van een kolk met een bepaald oppervlak slechts,
afhankelijk van het verval, tusschen beperkte grenzen behoeft te wisselen en de
vultijd in normale gevallen 8 min. (.zie blz. 43) niet _zal behoeven te overschrijden,
terwijl (.zie blz. 11) de vultijd als _zijnde slechts een onderdeel van den tijd benoodigd
voor het "om.zetten" van de kolk, niet meer dan een gering gedeelte van den
schuttijd .zal uitmaken, kan worden geconcludeerd, dat de schuttijd voor een
bepaalde sluis tegenwoordig, praktisch gesproken, onafhankelijk van het verval
is te stellen. Het oponthoud, dat de schepen in een kanaal door de schutsluizen zal
ondervinden, is dus vrijwel evenredig te stellen met het aantal sluizen, waaruit
volgt, dat het .zaak is een kanaal van .zoo min mogelijk sluizen te voor.zien en
dus met groote vervallen te werken.
V o o r b e e 1 d e n g r o o t e v e r v a 11 e n. Dat men bovenstaande stellingen tegenwoordig in praktijk brengt moge blijken uit de vervallen, welke in
de laatste jaren door één normale sluis _zijn overwonnen, waar .zulks voordeelig
bleek. Zoo is in Nederland eenige jaren geleden nabij Born in het Julianakanaal
een sluis gebouwd ter grootte va:n 136 x 14/16 x 3,60 m met een verval van
11,35 m, nabij Kembs (R1jnkanalisatie nabij Bazel) twee naast elkander gelegen
sluizen, groot 185 en 100 x 25 x minimum ongeveer 3 m met een verval van
ongeveer 17 m en in Rusland (Wolga-Moskoukanaal) _zelfs een van 290 x 30 x
5,60 m met een verval van 19,70 m!
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HOOFDSTUK II
Hoofdvorm van de schutsluis.
§ 3.

ALGEMEENE BESCHOUWING.

Een schutsluis bestaat uit twee of ,meer sluishoofden met tusschenliggende
schutkolk(en), benevens uit wachtplaatsen voor schepen vóór en achter de sluis.
De sluishoofden vormen de waterkeeringen: zij bevatten de deuren. Zij
hebben voorts tot taak, eventueel mèt de daarop aansluitende geleidingswerken,
een zoo geleidelijk mogelijken overgang te vormen van het breede vaarwater buiten
de sluis op het smallere in de sluis.
De aan de sluis te geven hoofd vorm is in groote lijnen afhankelijk van:
1. de gewenschte capaciteit en de soort scheepvaart;
2. de bodemgesteldheid, mede in verband met de grootte van het te
keeren verval;
3. de al of niet geboden zuinigheid met schutwater;
4. de keuze van de beweegbare waterkeering;
5. de wijze van het vullen en ledigen van de schutkolk;
6. de gevorderde reserve.
Alvorens tot de kern van dit hoofdstuk door te dringen, zullen bovenstaande
punten in de volgende §§ aan een nadere beschouwing worden onderworpen.
§ 4.
a,

SLUISCAPACITEIT EN SOORT SCHEEPVAART.

Schutsluizen voor de zeescheepvaart.

Waar door de capaciteit wordt bepaald. Wij zagen reeds in § 2, dat
onder normale omstandigheden een achter een schutsluis gelegen haven niet
kan worden geacht bij een open haven achter te staan, o.m. wanneer het doorschutten in een vlot tempo kan plaats hebben. Een groote capaciteit is dus voor
zeesluizen van het allergrootste belang hoewel de bezetting van de sluis vermoedelijk zeer gering zal zijn. Zoo werden te IJmuiden in 1938 door alle sluizen tezamen
(praktisch door twee sluizen) slechts 7755 zeeschepen (exclusief 1294 kustvaarders)
doorgeschut, d.i. ruim 21 per dag. Wanneer de ongunstigste aanname wordt
gedaan, dat telkens slechts één schip wordt doorgeschut en een schutting gemiddeld
een half uur vordert (royaal berekend), is elk der sluizen dus gemiddeld per etmaal
zeker niet meer dan ongeveer 5 uren in gebruik.
De groote capaciteit is evenwel noodig om een vaartuig, dat zich aanmeldt,
spoedig te kunnen doorschntten, omdat de schntsluis praktisch geen oponthoud mag geven.

De duur van het doorschutten wordt beheerscht door den tijd, noodig om
in- en uit de sluis te varen en de schutkolk om te zetten. Aan de inrichting van
de wachtplaatsen en den vorm van de sluis zal dus alle aandacht moeten worden
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besteed, VÓorts moet het gemakkelijk manoeuvreeren met het schip binnen de
sluismuren zooveel mogelijk worden bevorderd. Vandaar, dat de sluis in de kolk
en in de· hoofden dezelfde breedte moet verkrijgen.
Weliswaar zou een breedere kolk ligplaats bieden aan meer $Chepen, doch
het gaat hier in de eerste plaats om dikwijls één schip door te schutten: daarnaast ·
is het doorschutten van meerdere schepen tegelijk ook gewenscht, hoewel massaschuttingen niet primair zijn.
.
Wanneer een sluis gedimensioti.neerd is naar het zelden voorkomende grootste
schip of naar een fictief toekomstschip, biedt de kolk vanzelf plaats aan n;ieerdere
schepen van meer normale afmetingen. Bovendien bevordert een voor de normale
schepen lange sluis het snel invaren van dezulke, omdat er voldoende gelegenheid
in aanwezig is om de vaart uit te loopen.
·b, Schutsluizen voor de binnenscheepvaart,

Voor binnenscheepvaartsluizen is het in tegenstelling met zeesluizen veelal
van belàng per dag vele schepen te kunnen doorschutten. Zoo werden in het
recordjaar 1937 te Vreeswijk bijna geheel door één sluis, de verouderde Koninginnensluis, in totaal ongeveer 112500 schepen doorgeschut, d.i. per etmaal gemiddeld
meer dan 300. Voor binnenscheepvaartsluizen is een groote capaciteit een v~reischte
van wege het groote aantal door te schutten schepen,
Beoordeeling capaciteit. Voor het beoordeelen van de capaciteit wordt
de sluis in gedachte met schepen gevuld en wordt uitgerekend hoeveel ton waterverplaatsing aan scheepsruimte in één keer kan worden geschut. Daarbij wordt
een bepaald aantal schuttingen per dag aangenomen.
Indien zeer groote zuinigheid met schutwater geboden is, zou de aldus
berekende theoretische capaciteit inderdaad dé praktisch juiste zijn, doch daarbij
moet worden bedacht, dat de schepen dan veelal zeer lang zouden moeten wachten.
In de voorhavens van de sluis nl. komen de schepen op onregelmatige tijdstippen
aan, soms vele ongeveer gelijktijdig, soms gedurende geruimen tijd geen enkel
schip, terwijl die havens regelmatig door de sluis worden afgetapt.
·.
In het jaar 1930 is door den waterstaatsingenieur A. G. Maris de capaciteit
van de genoemde Koninginnensluis te Vre~swijk geanalyseerd (,,de Ingenieur"
no. 6 van 1931).
.
Deze sluis heeft een zeer ongunstigen vorm: smalle sluishoofden, waaronder
een tus~chenhoofèi, en breede schutkolken, terwijl weinig aandacht is besteed
aan de inrichting van de voorhavens.
.
Genoemde waterstaatsingenieur ontleedde het gemiddelde door de sluis
berokkende oponthoud als volgt;
16 min.
L wachttijd (voor niet-voorschutters 1 ) ) • . • • • . • • • •
2. ½ tijdsduur voor invaren (evenredig met het aantal schepen
minus één.; het gemiddeld aantal schepen was 15) =
(15 -1) 2,25
16 min.
= ....... .
2

3. tijds.duur voor kolkomzetten • . . .
4.

,

.. d d

.

t t1J s uur voor uitvaren

=

(15 -

2

1) 1,8

23 min.

= .
Totaal

1)

13 min.

130 min.

Voorschutters zijn schepen, welke voorrang genieten, o.m. de beurtvaart.
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In dien tijd heeft het schip een traject afgelegd van 500 m. Om het oponthoud
te vinden moet de berekende tijd dus verminderd worden met 5 à 6 minuten,
welke blijkens waarnemingen noodig zijn om een kanaaltraject van 500 m lengte
' zonder sluis af te leggen, zoodat dit onder normale omstandigheden op 125 minuten
is te stellen.
Op soortgelijke wijze is de schuttijd berekend, bv. bij geheel gevulde kolk
(24 schepen): ·
1. tijdsduur voor invaren: (24 ·- 1) 2,25 = .
52 min.
. 2. , tijdsduur voor kolkomzetten • .
23 min•
3. tijdsduur voor uitvaren: (24-1) 1,8 = .
41 min.
6 min.
4. verlies tusschen twee schuttingen
Totaal, dus schuttijd bij volle kolk, • • • .
122 min.,·
of rond twee uren.
De capaciteit van de sluis volgt nu uit onderstaande berekening:
Voor de gemiddelde scheepsgrootte van 250 t is het laadvermogen per m 2
kolkoppervlakte gemeten als 1,1 t (kolkcoëfficiënt). De geheele normale kolk
(tusschenhoofd buiten gébruik) heeft een oppervlakte van 5708 m 2 of een laadvermogen van 5708 x 1,1 = 6300 t, en de halve kolk (tusschenhoofd in gebruik)
een laadvermogen van 2785 X 1,1 = 3050 t. ·
.
De halve kolk wordt gemiddeld per jaar gedurende 24 dagen gebruikt; nl.
als het verval te groot is om door één schutting te worden overwonnen, terwijl
de vaart gedurende gemiddeld 4 dagen per jaar geheel is gestremd. Met de halve
kolk zijn 14 schuttingen per dag te doen, met de geheele 12.
De capaciteit van de sluis is dan 24 x 14 x 3050 + 336 x 12 x 6300 =
rond 26½ millioen t laadvermogen.
· Aldus bleek, dat in 1929 de sluis met ruim76% was belast en in 1912 met 42%,
Door de onregelmatigheid in het aankomen van de schepen in de voorhavens
komt het veelal voor, dat schepen twee schuttingen voorbij moeten laten gaan
en dan is het oponthoud rond 11 uur. In 1913, toen de belasting van de sluiswas
als in 1912 (42%) kwamen voor niet-voorschutters zelfs wachttijden voor van
12 etmalen! Daarbij was het verval door het tusschensluishoofd in tweeën gedeeld.
Er blijkt uit, dat de theoretische capaciteit van de sluis voor de praktijk weinig
waarde heeft.
De capaciteit van een binnenscheepvaartsluis behoort zoodanig te zijn, dat alle
schepen, die onder normale omstandigheden in de periode, welke verloopt tusschen
het geven van het onveilig invaartsein van de eene schutting en van de in dezelfde
richting plaats hebbende volgende, zijn aangekomen1 in é~n keer kunnen worden geschut,

Alsdan heeft men waarborg1 dat de wachttijd der schepen1 behoudens in abnormale
gevallen1 kort is. De gemiddelde wachttijd is dan gelijk aan de helft van den tijd
noodig om de sluis voor een volgende schutting in dezelfde richting in gereedheid
te brengen. Slechts in abnormale gevallen (zeer vele schepen tegelijk in de voorhavens van de sluis), bv. na ijsgang of hoog water op een rivier, zal deze langer zijn.
Een en ander impliceert, dat niet steeds met volle kolk wordt geschut: in
stille perioden zal de op vele schepen berekende kolk, veelal met slechts een
enkel schip belast, worden omgezet.
Uit de waarnemingen van Maris blijkt1 dat bij volle kolken de tijd1 noodig
· voor het in- en uit de sluis varen van de schepen zeer veel grooter is, dan die voor
het omzetten van de kolk. Behalve dus aan het verkorten van den duur van het
12

omzetten van de kolk, zal alle aandacht moeten worden besteed aan de mogelijkheid
sneller in en uit de sluis te varen.
Sleepsluis. Een sleepsl.uis biedt vanzelf plaats aan meerdere losvarende
of door een sleepboot gesleepte enkele schepen. Ter vergrooting van de capaciteit
ware te overwegen de sluisbreedte zoodanig te maken, dat dikwijls voorkomende1
vrijvarende schepen in de kolk naast de het eerst binnengevaren sleep kunnen
meren (sleepsluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal).
§ 5.

DE BODEMGESTELDHEID, MEDE IN VERBAND MET HET
TE KEEREN VERVAL.

Wij zullen beginnen met het beschouwen van sluishoofden, welke niet op
een waterdichte kolk aansluiten.
Het waterkeerend maken van de sluishoofden met de sluisdeuren in engeren
zin biedt dan over het algemeen geen moeilijkheden, maar het voorkomen, dat
water onder de hoofden door gaat onder meevoering van grond, of er achter
langs (onder- en achterloopsheid), soms wel. Behoudens bijzondere omstandigheden wordt een en ander vóorkomen door het heien van damwanden onder
de sluishoofden en achter de sluishoofdmuren, maar de vraag bij het ontwerpen
daarvan rijst steeds: hoe lang moeten de damplanken 1 ) zijn en hoe lang de
damwanden achter de sluishoofdmuren. Het mistasten in de lengte van de damplanken onder den vloer zou een ernstiger fout zijn, dan in de lengte der damwanden achter de muren, omdat eerstgenoemde, in tegenstelling met laatstgenoemde, nimmer kunnen worden verlengd.
Onderloopsheid. Wij zullen beginnen met het nader beschouwen van de
onderloopsheid.
Voor op staal gefundeerde bouwwerken geven de waarnemingen van Bligh
(Engineering News van December 1910) hieromtrent eenig houvast. Geredeneerd
wordt, dat lekkage geoorloofd is zoolang de grond in rust blijft. Afhankelijk van
de grondsoort moet volgens hem de kwellengte 4 x tot 18 x het verval 2) zijn,
waarbij voor de bepaling van de kwellengte de damwand tweemaal in rekening
wordt gebracht.
Volgens rapport no. 9 van het XVe Internationale Scheepvaartcongres, dat
in 1931 te Venetië is gehouden, samengesteld door A. Fidmann en A. B. Ossoki
uit Moskou is, aan te nemen,dat het verval over de kwellengte gelijkmatig vermindert.
Daarentegen heeft de waterstaatsingenieur Jhr. G. W. van der Does, blijkens
rapport no. 9 van dezelfde serie voor op staal gefundeerde stuwen voor de Maaskanalisatie geconstateerd, dat het verval hoofdzakelijk langs de damwanden vermindert en over de horizontale gedeelten slechts weinig, hetgeen hij wijdt aan
vermoedelijke horizontale gelaagdheid van het bodemmateriaal.
Voor op palen gefundeerde bouwwerken zal hetgeen van der Does heeft
geconstateerd op nog meer uitgesproken wijze het geval zijn, vooral, wanneer
1 ) Let op het verschil tusschen "lengte" van een damplank (verticaal ·gemeten) en van een damwand
(horizontaal gemeten).
2 ) Voor zeer fijn zand
18
voor fijn zand
15;
voor gemiddeld zand
12;
voor grind en grof zand 9;
voor steenstukken en grind 4 à 6.
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de palen met behulp van spuiten zijn geheid. Immers zal dan onder het bouwwerk
een spleetje ontstaant omdat de grond tusschen de palen zal nazakken en het
kunstwerk die zakking niet kan volgen. Bij den bouw van de Noordersluis te
IJmuiden is geconstateerdt dat zich onder een onderheiden vloer van een gedeelte
van de schutkolkmuren een spleet had gevormd van 8 mm wijdte. Wanneer de
palen zonder spuiten op diepte zijn gebrachtt zal de grond er tusschen in mogelijk
niet inklinkent maar zal bijt in mindere of meerdere mate samendrukbaar zijnde,
althans plaatselijk kunnen nazakken onder invloed van het gewicht van de
aanaarding achter de sluis.
Bevordering waterdicht he i'd, Welke fundeering ook is toegepastt het is zaak te trachten den sluishoofdvloer door damwanden met een waterdichte grondlaag te verbinden. Alsdan is er in het geheel geen kwel onder dien vloer
mogelijk. Het ideaal zou dan bereikt wordent indien de onderkant van de waterdichte laag zoo diep onder den bodem van de schutkolk of van het beneden pand
is gelegent dat deze laag door haar gewichtt vermeerderd met dat van den grond
er boven, evenwicht maakt met den opwaartschen wateroverdruk (fig. l),

r-1
1

~

~

b

.,,

,_.,

'l

.

Fig. 1. Ondedoopsheidskeering

h

= stijghoogte van het grondwater onder kleilaag A. Gewicht van grond en water boven den onderkant
van A moet

~

h t/m 2 •

Alsdan is er geen sprake van, dat de waterdichte laag in de kolk van
de sluis zal opbarsten, daardoor lek geraken en aldus onderloopsheid in de hand
werken. In dat geval behoeft men zich niets van de door Bligh gegeven getallen
aan te trekken, maar zelden is deze ideale oplossing te bereiken.
Een voorbeeld, waarbij het ideaal is bereikt, is de groote .zeesluis te Sevillat
zooals uit fig. 21 volgt.
In de meeste gevallen echter .zal er doorloopend water onder den sluisvloer
blijven doorloopen en dan is de druk onder den vloer op elk punt te benaderen
met behulp van de methode der aequipotentiaalvlakken, zooals o.m. is uiteengezet
in rapport no. 2 van genoemd congres, samengesteld door Prof. Dantscher te
München. In die gevallen is het, onafhankelijk van de suggesties van Bligh, zaak,
de kwellengte zoo groot mogelijk te maken en bijgevolg elk sluishoofd van twee
damwanden, een aan elk einde, te voorzien. ·
D r uk v e r mi n d e r i n g o n d e r v 1 o e r e n. Het is bij schutsluizen
echter niet raadzaam met bovenbedoelde drukvermindering van het grondwater
onder tegen den sluisvloer rekening te houden, omdat het bij herhaling mogelijk is,
dat de kolk gedurende geruimen tijd op het peil van het bovenwater staat en dat het
water dan vrij plotseling door het schutten zakt tot het peil van het benedenwater.
De opwaartsche druk onder den sluisvloer .zal die drukvermindering niet onmid-
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dellijk kunnen volgen, zoodat het verstandig is er op te rekenen, dat het hooge
water onc,ier tegen den vloer en tegen den ter plaatse aanwezigen damwand blijft
drukken, terwijl het water op het betrokken vloergedeelte correspondeert met
het lage pand.
Wanneer, zooals gewoonlijk, onder elk sluisvloereinde een damwand is
geplaatst, zou het niet zijn buitengesloten, dat die aan de hoogwaterzijde lek is
en de andere niet of in veel mindere mate; Alsdan zal onder den geheelen sluisvloer
de grondwaterdruk vrijwel met het hooge water correspondeeren.
Damp 1 ank 1 engte. Een praktische minimum-lengtemaat h van de
planken van den damwand aan het kolkeinde van een sluishoofd, welke waarborg
h'
geeft, dat er geen wellen langs zullen optreden, is h = 019 (de overdruk van het
grondwater ter plaatse van den onderkant van den damwand maakt evenwicht met
het gewicht van den onder water gedompelden grond aan de kolkzijde van den
damwand; h' is het verval, 0,9 is het soortelijk gewicht van den grond onder water)
Alsdan zal de waterdruk wederzijds van den beschouwden damwand zich zonder
welvorming kunnen nivelleeren. De w.cijving tusschen grond en damwand zorgt
voor de noodige zekerheid.
Waar dit eenvoudige beginsel niet is toegepast is veelal in den loop der tijden
onderloopsheid ontstaan. Toepassing van kortere damplanken dan 5 à 6 m wordt,
bijzondere omstandigheden voorbehouden (bv. in verband met de hoogteligging
van de waterdichte laag), voor Of).derloopsheidsdamwanden ontraden. Indien de
fundeering een paalfundeering is met gespoten palen, is het zaak de damwanden
te doen reiken tot in niet-losgespoten grond (zie ook § 17, blz. 92).
G r o o t e v e r v a 11 e n. Bij groote vervallen is veelal aan de sluishoofden
onvoldoende kwellengte te ontleenen en moet men zijn toevlucht nemen tot het
verlengen daarvan, hetgeen dus de vormgeving van de sluis sterk beïnvloedt.
(zie ook § 106).
Achterloopsheid. Wat de achterloopsheid betreft, diene het volgende.
·
Indien twee sluizen naast elkander worden gebouwd, kan voorkomen worden,
dat aan één zijde daarvan water achter de sluishoofden langs doorkwelt door beide
met een waterkeerenden damwand te verbinden. Aan de andere zijde der sluizen
is kwel achter langs niet te voorkomen en heeft men het aan boven beschouwd
geval, dat de tegen onderloopsheid aangebrachte damwanden niet in een waterdichte laag reiken, analoge geval.
Over het algemeen is achterloopsheid minder te vreezen dan onderloopsheid,
omdat wederzijds van een sluishoofd of vleugelwanden of daarvoor in de plaats
tredende damwanden, of aan de buitenzijde een vleugelwand o.d. en aan de
kolkzijde de schutkolkmuren aanwezig zijn, welke mede achterloopsheid tegengaan.
P e i 1 b o v e n k a n t d a m w a n d. De vraag rijst tot welk peil de
achterloopsheidskeering zal moeten reiken. Voor kanaalsluizen, welke panden
met constant peil scheiden, moeten in elk geval achterloopsheidskeeringen reiken
tot het hooge kanaalpeil, voor tusschen een rivi.er en een kanaal gelegen sluizen
laat schrijver ze reiken tot het hoogste rivierpeil, omdat dat zich gedurende geruimen
tijd kan handhaven. (zie bv. fig. 25a, hoogste rivierstand: 10,3 m + NAP). Voor
sluizen aan zee, behoeft naar schrijvers meening de keering niet hooger te reiken
dan tot het peil van normaal voorkomende stormvloeden, omdat het peil tot hetwelk
de hoogste stormvloed opkomt slechts gedurende korten tijd gehandhaafd zal
blijven en het grondwater achter de sluismuren de zeestanden niet onmiddellijk
zal volgen.
·
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Damwand 1 engte. De gewenschte lengte van achterloopsheidswanden
achter het bouwwerk is afhankelijk :van den vorm van het kunstwerk. Zoo maakt het"
verschil uit of de hoofden afzonderlijk staan (geen waterdichte schutkolk) of dat
de schutkolk waterdicht is enz. In elk geval is het gewenscht er de aanaarding
van den· bouwput - min of meer losgewoelden grond - waterdicht door af te
sluiten. De damwandlengte moet voorts ten minste even lang zijn als de damplanklengte van de onderloopsheidsdamwanden 1 welke er op aansluitent zoodat het
water voor beide een gelijken weg heeft af te leggen om er omheen te gaan
(zie bv. fig. 25a, rechts). De onderloopsheidsdamwanden hebben dan nog het
voordeel van de gelaagdheid, welke bij achterloopsheidsdamwanden niet aanwezig is. Voorts is. in voorkomende gevallen. rekening te houden met hetgeen
hierboven omtrent de ;;damplanklengte" is medegedeeld (voorkoming ontstàan
van wellen).
Grondboringen, Uit bovenstaande beschouwingen omtrent de onderloopsheid volgt reeds de noodzakelijkheid zich met behulp van grondboringen
een beeld te vormen van het geologische profiel van het terrein ter plaatse van
de sluis. Ook met het oog op de te kiezen fundeering is zulks noodzakelijk te achten.
Schrijver is wel eens voor militaire spoedopdrachten, voordat Nederland in den
oorlog werd betrokken, hangende de resultaten van de grondboringen met het
ontwerpen van wal gestoken, doch nimmer met succes: steeds moest de opzet
van het ontwerp radicaal gewijzigd worden, omdat het resultaat der boringen
niet aan de verwachting beantwcordde.
Een moeilijk punt is, hoe diep de boringen moeten worden verricht. Over
het algemeen zijn boringen, verricht ter verkenning van het terrein, voordat van
het maken van de ontwerpen sprake kon zijn, onvoldoend diep doorgevoerd, hetzij
dat niet is nagegaan of op redelijke diepte een waterdichte laag aanwezig is tot
waarin damwanden zouden kunnen reiken, hetzij dat niet is nagegaan of minder
draagkrachtige grondlagen aanwezig zijn kort onder het peil tot waarin men zich
voorstelt de fundeering te doen reiken. Het is daarom gewenscht niet met boren
te beginnen, voordat men van het te bouwen kunstwerk twee zeer globale voorontwerpen heeft gemaakt, een waarbij een fundeering op palen wordt toegepast
en een waarbij het kunstwerk op staal is gefundeerd.
Men bore nimmer binnen een toekomstigen bouwput, ter plaatse waar wellen,
in het leven geroepen door perforatie van een waterdichte laag, gedurende
eventueele afmaling van den bouwput te verwachten zouden zijn. De grondboringen
zullen het eigenlijke kunstwerk dus niet onmiddellijk mogen benaderen: de
toestand ter plaatse van het kunstwerk moet dus worden afgeleid door interpolatie
tusschen boringen er omheen.
Voor kleine kunstwerken zijn twee boringen voldoende te achten indien
zij ongeveer hetzelfde beeld toonen. Hoe grooter kunstwerk, hoe meer boringen
er gewenscht zijn. Het aantal is weer afhankelijk van de onregelmatigheid der
resultaten.
·
Bij den bouw van de Noordersluis te IJmuiden zijn niet meer dan 30 boringen
noodig geweest, bij die van de niet veel kleinere Nordschleuse te Bremerhaven
niet minder dan 400 ! Dit groote aantal was noodig om een damwand juist te doen
reiken in een niet regelmatig liggende kleilaag.
Waarnemingen grondwaterstand. Naast grondboringen zijn veelal ook
waarnemingen gewenscht van de wijzigingen van den grondwaterdruk onder
waterdichte lagen, bv. onder invloed van eb en vloed of van de waterstanden op
een zich in de nabijheid bevindende rivier. Zulks zou bv. van belang kunnen zijn
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om te beoordeelen of er kans bestaat op . het opbarsten van een waterdichte
grondlaag in gevallen als door fig. 1 aangegeven of gedurende het drooghouden
van een bouwput.
Diepsondeeringen. Voorts is een grondmechanisch onderzoek van het
terrein gewenscht om de hoedanigheid der grondlagen te leeren kennen. Zulk
een onderzoek wordt in Nederland verricht door het Laboratorium voor Grondmechanica te Delft. Naast de schuifvastheid, de samendrukbaarheid en de toelaatbare belasting der verschillende grondlagen, is de hoedanigheid van de vaste
lagen te onderzoeken met behulp van diepsondeeringen (speciaal voor paalfundeeringen, zie blz. 80).
·
De diepsondeeringen bestaan uit het in den grond drukken van een metalen
conus (fig. 2a en b) en daarbij af te lezen de kracht per cm2, welke daarvoor
noodig is. De stan~, waarop de conus is bevestigd, gaat door een buis, uitwendig ongeveer 35 mm, welke van onqeren door den conus wordt afgesloten,
omhoog. Zij is daarin lmikzeker geleid. Door op de stang te drukken, meet men
den conusweerstand, door daarna de buis weer op den conus te drukken, den
kleef van de buis.
§ 6.

AL OF NIET GEBODEN ZUINIGHEID MET SCHUTWATER.

Wanneer zuinigheid geboden is. Veelal is geen groote zuinigheid met
schutwater geboden, maar er bestaan omstandigheden, waarbij zulks wel het
geval is. De bedoelde omstandigheden zijn aanwezig:
1. wanneer ·de natuurlijke voeding van het bovenpand van het kanaal
onvoldoende is;
2. wanneer in bijzondere gevallen het water ter weerszijden van het kanaalpand tot boven het gewenschte kanaalpeil stijgt (bv. een kanaalpand,
dat twee rivieren verbindt);
3. wanneer de sluis aan één zijde zout water keert en dat water zoo min
mogelijk het land mag binnendringen.
Wanneer zulk een omstandigheid zich voordoet, zou de sluisconstructie
zoodanig moeten zijn, dat zoo min mogelijk schutwater benoodigd is (dus geen
door grondbeloopen begrensde schutkolk 1) ) en moeten bij de onder 1 en 2
bedoelde gevallen mogelijk gemalen worden gesticht om het in het lagere pand
gekomen schut-, kwel- en lekwater, benevens bij geval 1 het water, dat verdampt,
geheel of gedeeltelijk terug te pompen en bij geval 3 loozingsmiddelen worden
gemaakt om het zoute water bij eb weer kwijt te raken.
In § 10 wordt een en ander aan een nadere beschouwing onderworpen.
§ 7.

KEUZE VAN DE BEWEEGBARE WATERKEERING.

In § 3 is onder 4 de wenschelijkheid. naar voren gebracht na te gaan, welk
deurtype voor een bepaalde schutsluis het best op zijn plaats is, alvorens den
hoofdvorm vast te stellen.
1 ) Een voorbeeld van geval 2 is het Betuwepand van het Amsterdam-Rijnkanaal ,dat Waal en Lek
verbindt, Een rentabiliteitsberekening wees uit, dat het voordeeliger was de schutsluis te Ravenswaay,
aan het Lek-einde van hét pand ,aan één zijde van de kolk van een grondbeloop te voorzien en dan
wat meer water uit het pand te malen, dan anders noodig zou zijn geweest. (zie ook blz. 471).
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De in den hiernaast afgedrukten staat vermelde deurtypen, schematisch aangegeven in fig. 3, op pag. 20 afgebeeld, z,ijn toegepast.
Toelichting op den staat. Waar bij de onbekende plaatsen geen nadere aanduiding staat, liggen zij in Nederland.
Wanneer een bepaald deurtype op zijn plaats is. De vraag rijst,
wanneer elk der in nevenstaanden staat voorkomende deuren voor toepassing
in aanmerking komen en welke voor- en nadeden zij bieden. De beantwoording
daarvan is over het algemeen zeer moeilijk, omdat persoonlijke voorkeur niet kan
worden ontgaan.
Ten einde den ontwerper bij het doen zijner keuze te helpen, zijn de vooren nadeden der verschillende deurtypen vereenigd in den staat naast deze blz.
Tevens is daarin vermeld, wanneer de typen bij uitstek op hun plaats zijn.
Of de voordeden het zwaarst wegen dan wel de nadeden is veelal een quaestie
van appreciatie: het streven moet bestaan de voordeden zooveel mogelijk uit
te buiten en de· nadeden te ondervangen.
§ 8.
a.

WIJZE VAN VULLEN EN LEDIGEN VAN DE SCHUTKOLK.
Algemeene beschouwingen.

Historische ontwikkeling. Aan het vullen en ledigen van een schutkolk
zijn twee eischen te stellen, nl. zulks moet snel geschieden en de schepen in de
kolk mogen geen last ondervinden van het in- en uit de kolk stroomende water.
Bij kleine sluizen met gering verval was het op peil brengen van de kolk geen
vraagstuk van eenige beteekenis. Het was aangewezen schuiven in de deuren,
over het algemeen houten puntdeuren, aan te brengen en deze uit de hand te
bedienen. Toen de sluizen grooter werden en de vervallen ook, zouden de schuiven
in de deuren grooter moeten worden, waardoor bij vullen belangrijke waterstroomen
in de kolk kwamen. Men dorst de deuren niet door grootere schuiven nog meer
te verzwakken en vreesde, dat de schepen last zouden ondervinden van die geconcentreerde waterstroomen. Weliswaar werden deze waterstroomen wel door
jaloezie-schuiven onderverdeeld, doch de deurverzwakking bleef in dezelfde
orde van grootte, terwijl de concentratie toch min of meer bleef bestaan.
Men ging toen riolen t,naken, welke door schuiven werden afgesloten en
het water om de deuren heen leidden (omloopriolen, fig. 4). De constructie van
de deur werd aldus onafhankelijk van de in- en uitlaatmiddelen en de geconcentreerde waterstroomen, ongeveer in de richting van de sluisas, was men kwijt.
Toen evenwel de vervallen steeds grooter werden en de kolkoppervlakten
ook, de hoeveelheid schutwater dus, dorst men ten slotte den plaatselijken toe- en
afvoer van water door omloopriolen niet meer aan en trok de riolen in de schutkolkmuren door. De communicatie met de kolk werd verkregen door middel
van zijspruiten (fig. 5), waardoor het water, naar het heette, ,,gelijkmatig over
de kolklengte verdeeld" werd in- of uitgelaten. Het ideaal scheen nabij. Bij de
sluizen van het Panama-kanaal (300 x33,5 m, verval maximaal ongeveer 10 m)
heeft men de onderverdeeling van het water nog fraaier willen maken door de
spruiten onder te verdeden. Deze zijn loodrecht op de muren in den vloer doorgetrokken en met vele openingen met de kolk in communicatie gebracht (fig. 6).
Ommekeer. Het voor de sluizen van het Panama-kanaal toegepaste systeem
heeft, zooals wij zien zullen, niet aan de verwachtingen beantwoord, doch reeds
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Voorbeelden
Zeevaart

Deurtype

Groot verval 1 Ver1
(meer dan 5 m) . va
mm
a

T
-

C

Puntdeuren

Enkele draaideur

Panamakanaal;
Sevilla 1 )

10

8,70

Tiel 2)
33,50
Albertkanaal
(België)
25
Swir-kanaliIJmuiden
25
satie
(Middensluis)
(Rusland)

---

65

50
45

f

Klepdeuren

g

Kembs (nabij
Bazel)
Born
Wijk bij
Duurstede
Vreeswijk
Tiel 2)

Sectordeuren

i

Segmentdeuren

j

Walsdeuren

18

10

16

10

20,50
18
Ravenswaay
12
Jutphaas

---

18,50
11,35
8,60
6,50
5,60

25
14
18
18
18
7,85 Gouda 4 )
Södenstrom
10
(Stockholm)

14
14
--- ---

6

Waaierdeuren

h

S~uis-1 Klein of midi:v1Jdte
delmat1g
1n m
verval

Schalkwijksche Wetering
--16
Hansweert
16
Heumen
12
Gouda
7,50 Gooische
kanalen
12
Hengelo 3 )
(2 X 6 m)

Keersluis te
Wilhelmshaven
(schuifdeur)
Noordersluis te
IJmuiden
St. Nazaire
Nordschleuse
te Bremerhaven

Hefdeuren

Overheaddeuren

1

4

Rol- en
schuifdeuren 3 )

e

5,60

---

50

d

Binnenscheepvaart

Sluis- , Klein of mid- Groot verval I Verwijdte
delmatig l(meer dan 5 m) _val
in m
verval
1n m

13
---

20

--- ---

---

Maasbracht ")
Roosteren 5)
Haastrecht
Andel 6 )

Södertalje
(Zweden)
--- ---

Kleine Parksluis te
Rotterdam
9,60 Gröschelschleuse te
Breslau 5)
--- --13,80 Mühlheim
(Ruhr)
6

Sluis om de haven te beschermen tegen "bandjirs" van de Guadalquivir. 2) Gedeeltelijk puntdeuren,
gedeeltelijk hefdeur (bovenhoofd). 3 ) Waar niet anders vermeld: roldeuren. Bijzondere roldeur (portesbrisées) te Hengelo (sluiswijdte 12 m). 4) Verbouwing van puntdeursluis. 5) Bovenhoofd met hoogge,
legen drempel. 0) Stalen deuren.

1)
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DEURTYPE

VOORDEELEN

NADEELEN

\

Wanneer toepassing overweging verdient

1

/
1

a. Puntdeuren

Onbeperkte doorvaarthoogte. Eenvoudige bediening, korte bewegingsduur bij gering vermogen (kleine en
horizontale verplaatsing van het
zwaartepunt van de deur). Ook geschikt voor handbeweging. Taats en
taatskom de eenige aan slijtage blootstaande moeilijk te bereiken onderdeelen blijvend onder water. Deurregels zijn aan de uiteinden opgelegde balken van niet veel meer dan
de halve sluiswijdte {lichte regels).
Bovendien verkleint spatkracht het
op te nemen moment. Lichte en
goedkoope deuren indien geen luchtkist aanwezig is. Gemakkelijk met
drijvenden bok te hanteeren.

Keert normaal naar één zijde, doch is,
wanneer het niet op absolute waterdichtheid
aankomt, geschikt te maken voor dubbele
keering bij niet te groot averechtsch verval
(§ 39 d). Schadelijk kolkgedeelte groot (blz.
214) vooral wanneer eb- en vloeddeuren zijn
aangebracht. Moeilijk zuiver waterdicht te
maken in de aanslagen. Gesloten zijnde in
gelijk water, gevaar voor "klepperen"
{§ 52 f). Schadelijke belasting van het bewegingsmechanisme, wanneer translatiegolf
deur averechts belast (§ 52 f). Bij aanwezigheid van luchtkist bij dubbele keering (twee
stel deuren) per hoofd vier zorggevende
objecten. Niet met verkeersbrug te combineeren. Indien geen vaste brug over de sluis
aanwezig is, kabelkoker noodig {§ 32). Niet
te bewegen met verval van eenige beteekenis
Open zijnde, eenigszins kwetsbaar voor
schepen, afwezig zijnde, voor schepen hinderlijke ledige deurkas {discontinuïteit
muurvlak). Slecht tegen aanvaring bestand
(§ 45). Schuiven slechts in deuren op te
nemen als niet door luchtkist belet. Bij
zeevaartsluizen {bolders op eenigen afstand
uit den dag van de sluis, zie § 28a) staan
de deurleuningen, vooral bij tusschensluishoofden, den trossen in den weg.

In alle gevallen, waarbij deuren nimmer,
door waterdruk belast, behoeven te worden
geopend of met belangrijke strooming behoeven te worden gesloten, behalve wanneer
de hoogte van de deur belangrijk kleiner
is dan de lengte. Vooral geschikt, wanneer
daardoor riolen in de sluishoofdmuren niet
noodig zijn, doch minder geschikt om
er de kolk bij zeer groote vervallen door
te vullen (blz. 57 en 58). Bij toepassing
van eb- en vloeddeuren mogen dan omstreeks kentering van het tij niet per hoofd
beide deurstellen worden gesloten (§ 52 f),
dus deuren, alsdan tegen "klepperen" op
elkander vergrendelen {zie blz. 4'.: 8).
Ook in gevallen, waarin eerder roldeuren in
aanmerking zouden komen, doch daarvoor
de noodige ruimte ontbreekt.

b. Enkele draaideur

Onbeperkte doorvaarthoogte.
Goede waterdichte afsluiting. Bediening van één sluismuur af. Geschikt voor · handbeweging. Geen
spatkracht.

Keert verval naar één zijde. Lang schadelijk kolkgedeelte. Niet met verkeersbrug te
combineeren. Als geen vaste bru·g kabelkoker noodig (§ 32). Deurregels zijn balken
met een lengte, welke een weinig grooter is
dan de sluiswijdte, geen spatkracht, dus
zware regels. Slecht bestand tegen belasting
aan de verkeerde zijde door translatiegolven
op het kanaal (§ 52 f) . Schuiven slechts
mogelijk als geen luchtkist.

Voor kleine sluizen, wanneer de gebruikers
zelf voor de bediening moeten zorgdragen
en er geen wanverhouding bestaat tusschen
de hoogte en de lengte van de deur. Speciaal
voor bediening uit de hand.

c. Rol- en schuifdeuren

Onbeperkte doorvaarthoogte.
Keeren zonder eenige beperking naar
twee zijden. Normaal niet met eenig
verval te bewegen. Schadelijk kolkgedeelte onafhankelijk van de deur.
Eén eenvoudig bewegingsmechanisme noodig in de plaats van vier bij
toipassing van eb- en vloeddeuren.
Open zijnde, weinig kwetsbaar voor
voorbijvarende schepen. Bdiening
van één sluismuur af. Voor kleine
deuren handbeweging mogelijk.
Grootere, stalen, deuren goed tegen
aanvaring bestand. In gesloten stand
ongevoelig voor translatiegolven
(§ 52 f). Te combineeren met verkeersbrug.

Groote breedte van het kunstwerk om
deurkassen te bergen.
Regels zijn vrij opgelegde balken met een
lengte, welke een weinig grooter is dan de
sluiswijdte (zware regels). Bij groote deuren
steeds rollen of rolwagens onder water
noodig (roldeuren) of snel slijtende schuifhouten (schuifdeuren). Bij grootere deuren
luchtkist noodig, waardoor eenigszins gecompliceerde exploitatie (regelen deuroverwicht). Als luchtkist: dubbele beplating en
geen schuiven in te bouwen voor het op
peil brengen van de kolk {riolen noodig, dus
duur betonwerk). Indien geen vaste brug
aanwezig, kabelkoker noodig (§ 32). Lange
openings- en sluitingstijd en groot· benoodigd vermogen om deur te bewegen, omdat
groote, hoewel horizontale, verplaatsing van
het zwaartepunt (groote deuren ongeschikt
voor handbeweging).
Dure betonconstructie wegens de aanwezigheid van lange deurkassen en, in verband
met de stabiliteit van den-sluismuur aan de
deurkaszijde in de richting van de sluisas,
wegens het door de deurkas verdeelen van
dien muur in twee gedeelten.

Toepassing van schuifdeuren wordt ontraden. Roldeuren in de gevallen, waarin
puntdeuren te lang zouden worden en er
naast de doorvaart van de sluis voldoende
ruimte aanwezig is voor de deurkas. Vooral,
wanneer zij in de plaats komen van eb- en
vloeddeuren; uitermate geschikt voor groote
zeesluizen en voor kleine sluizen, waarbij
zij in beginsel de gedaante kunnen verkrijgen van enkele draaideuren. Kleine roldeuren ook voor beweging bij eenig verval
of in stroomend water (zie blz. 475), wanneer de doorvaarthoogte onoeperkt moet
zijn.
Ongeschikt echter voor sluizen, welke door de
gebruikers worden bediend, omdat er, in
tegenstelling met enkele draaideuren, speciaal op moet worden gelet, dat de deur
goed gesloten is.

d. Hefdeuren

Zoo klein mogelijke schadelijke kolklengte {blz. 231 /232). Keeren zonder
eenige beperking naar twee zijden.
Te openen en te sluiten bij waterdruk of in stroomend water. Alle
bewegende deelen komen telkens
boven water. Eén beplating voldoende, ook bij dubbele kee:ing. Bij
uitstek geschikt om kolk op peil te
brengen door of met de deur.- Open
zijnde, geheel onkwetsbaar voor
voorbijvarende schepen. Ongevoelig
voor translatiegolven op het kanaal
(§ 52 f). Goed bestand tegen aanvaringen{§ 45). Als hefportalen, geen
kabelkoker noodig {§ 32)..
Bij deuren, welke tot op den sluisvloer reiken, geen voor slepende
ankers kwetsbare drempels (§ 9) .

Heftorens of -portalen vereischt, behalve
bij het benedenhoofd van een schachtsluis met voldoend groot verval (zie blz. 121).
Regels een weinig langer dan sluiswijdte
(zware regels). Duur bewegingsmechanisme
(contragewichten). Groot vermogen om
deur in korten tijd te openen of te sluiten
(groote verticale verplaatsing van het
zwaartepunt, groot niet uit te balanceeren
gewicht) in overeenstemming waarmede
zwaar herwerk. Handbeweging praktisch
niet mogelijk. Normaal: beperkte doorvaarthoogte 1 ). Niet te combineeren met verkeersbrug. Nemen bij drijfijs schollen mede
omhoog, welke dreigen omlaag te vallen.
Na het openen last van afdruipend water
(§ 42) . Indien hefportalen aanwezig zijn,
veelal speciale voorzieningen treffen voor
het uitwisselen van de deuren (§ 24b).
Beweegbare afdekking deurnissen gewenscht
t. b.v. veilig verkeer over de sluismuren
{blzn 125 en 23~)-

Onafhankelijk van de verhouding tuss: hen
de hoogte en de wijdte van de sluis, wanneer
de doorvaarthoogte beperkt mag zijn:
a. wanneer door de sluis met geheel geopende .deuren moet kunnen worden gespuid en het spuien moet kunnen -worden
ingeleid, terwijl er nog verval wordt gekeerd
en beëindigd, terwijl het water nog stroomt;
b. wanneer er aanleiding bestaat onder de
beweegbare warerkeering van het bovenhoofd een stortmuur te maken (fig. 9), bv
wanneer het een sluis betreft in een kanaal
met verschillende sluizen, welke steeds in
dezelfde richting keeren of wanneer over de
beweegbare waterkeering heen ijs moet
kunnen worden gespuid (zie blz. 118, 325
en 326);
c. wanneer men in de schutsluis op zijn
minst één beweegbare waterkeering wenscht,
welke onder alle omstandigheden moet kunnen worden gesloten (bv. na bezwijken van
een der andere, waterkeerende, deuren of
deurstellen);
d. wanneer men geen kans ziet bij toepassing van puntdeuren zonder riolen te kunnen volstaan.

e. Overheaddeuren

Als d. Geen speciale heftorens of
portalen.

Als d. Verkeersbrug moet ter wille van de
scheepvaart hooger liggen, dan normaal,
omdat de geopende deur er onder komt te
liggen (lang !re opritten).

In zeer speciale gevallen, bv. wanneer een
verkeersbrug, welke breeder is dan de
deurhoogte op voldoende hoogte moet
worden aangebracht en voor hefportalen de
noodige ruimte ontbreekt.

Klepdeuren

Onbeperkte doorvaarthoogte.
U itbalanceeren met luchtkist mogelijk. Kleine, hoewe_l verticale, verplaatsing van het zwaartepunt bij het
bewegen, dus electrisch snelle beweging mogelijk en ook beweging
mogelijk uit de hand.

Kwetsbare en onderhoud vorderende drafipunten onder water. Ongeschikt voor )\.et
inbouwen van schuiven, dus riolen in het
sluisgebouw noodig (dure betonconstructie).
Niet te combineeren met verkeersbrug.
Indien geen vaste brug over de sluis, kabelkoker noodig (§ 32). Gevoelig voor beschadiging bij het openen door vaste voorwerpen
op sponningbodem. Sponning kan verzanden of volslibben, terwijl de deur geen
wervels opwekt voor het schoonspoelen.
Loopbrug telkens onder water, groeit aan,
wordt glad, terwijl gestrooid zand telkens
zal wegspoelen. Open deur zeer kwetsbaar
voor slepende ankers. Slecht bestand tegen
aanvaring en tegen averechtsche belasting
door translatiegolven op het kanaal (§ 52 f).

Toepassing ontraden.
In de plaats van lage roldeuren, speciaal
boven stortmuren (fig. 48) .

f

•

g. Waaierdeuren

Onbeperkte doorvaarthoogte. Slechts
kleine schuiven en riolen noodig
voor het op peil brengen van de
kolk (alleen voor het openen en
sluiten van de deur(en) .) Eenvoudige bediening uit de hand
mogelijk slechts door het openen of
sluiten van een schuif in een klein
riool. Keeren naar twee zijden.

Dure beton- en deurconstructie. Bij keering Indien de ho.ogte niet te klein is 1en opalle krachten op de as ; daarom slecht tegen zichte van de lengte_ en de sluis tevens
aanvaring bestand. Slechte lagering van het spuisluis is en de vervallen klein zijn.
onderdraaipunt. Moeilijk te verwisselen en Wanneer geen electriciteit ter beschikking
op te bergen. Niet met verkeersbrug te staat (handbeweging).
combineeren. Moeilijk te regelen watertoevoer bij kolkvulling. Daarom sh:chts voor
schutsluizen met zeer kleine vervallen geschikt. Als over de sluis geen vaste verkeersbrug, kabelkoker noodig (§ 32). Groote
breedte van het kunstwerk.

h. Sectordeuren

Onbeperkte doorvaarthoogte. Geen
schuiven of riolen noodig voor het
op peil brengen van de kolk. Eenvoudig bewegingsmechanisme, snelle
beweging, kleine, horizontale, verplaatsing van het zwaartepunt .
Translatiegolven op het kanaal onschadelijk (§ 52 f).

Dure beton- en deurconstructie. Bij keering
alle krachten op de as; daarom slecht tegen
aanvaring bestand. Slechte lagering van het
onderdraaipunt. Moeilijk te verwisselen en
op te bergen. Als geen vaste verkeersbrug
over de sluis, kabelkoker noodig (§' 32).
Groote breedte van het kunstwerk.

In de plaats van waaierdeuren, wanneer
over electriciteit beschikt wordt. Toepassing
ontraden.

i. Segmentdeuren

I. Naar boven bewegend: geen beweegbare deelen blijvend onde r
water. Op peil brengen van de kolk
met behulp van de deuren. Geringe
schadelijke kolklengte. Translatiegolven op het kanaal onschadelijk
(§ 52 f).

I. Naar boven bewegend: beperkte doorvaarthoogte. Draaiarmen zoover uit dag
sluismuren, dat verkeer met trossen in de
hand er voor langs mogelijk. Heftorens
veelal noodig. Ongeschikt voor eenzijdige
aandrijving (wringing), tenzij deur doorIoopend grootendeels uitgebalanceerd blijft.
Groote verticale verplaatsing van het
zwaartepunt van de deur, dus groot vermogen benoodigd om de deur te bewegen.
Nadruipen als hefdeuren na het openen.
Jl. Naar omlaag bewegend: beweging onder water niet te controleeren. Kamer voor
de deur en deur zelve kunnen verzanden
of dichtslibben. Bezinksel moeilijk uit kamer
of deur te verwijderen. Reparatie aan de
deur duur en belemmerend voor de scl::eepvaart. Draaiarmen zoover uit den dag van
de sluismuren, dat deze er grootendeels
voorlangs kunnen worden doorgetrokken
(armen in open sponningen zouden te
kwetsbaar zijn voor er langs varende
schepen). Loopbrug telkens onder water,
groeit aan, wordt glad, terwijl gestrooid
zand telkens zal wegspoelen. Open deur
zeer kwetsbaar voor slepende ankers, gesloten deur voor aanvaringen (kleinste vervorming kan hinderlijk zijn in verband met
het bewegen).
Beide: Moeilijk te maken goede afdichting.
Relatief dure deurconstructie. Overspanning
deurregels grooter dan sluiswijdte, dus
zware regels. Aandrijving moeilijk zonder
toepassing van electrische as; alsdan geen
reserve-aandrijving mogelijk (dieselmotor)
of praktisch (handbeweging). Niet te combineeren met verkeersbrug. Als geen vaste
brug over de sluis, kabelkoker (§ 32) noodig.
Beweegbare afdekking van de deurnissen
gewenscht t.b.v. het veilige verkeer over de
sluismuren (blw 126 en 233).

In de plaats van klepdeuren, wanneer in
stroomend water moet kunnen worden bewogen of ijs moet kunnen worden gespuid.
I: toepassing ontraden.
II: mag niet voor toepassing in aanmerking
komen.

Dure beton- en deurconstructie. Groote
kracht voor het bewegen (ongeveer halve
deurgewicht). Bovendien groote verticale
verplaatsing van het zwaartepunt van de
deur, dus zeer groot vermogen voor het
redelijk snel bewegen en ongeschikt voor
reserve-beweging uit de hand. Beperkte
doorvaarthoogte. Draairad of -raderen zoover uit den dag van de sluis, dat verkeer
met trossen in de hand mogelijk is. Daardoor
langere deur en spleten voorzien van beweegbare afdekkingen.

Ontraden, komt niet voor overweging in
aanmerking.

II. Naar omlaag bewegend: Kleine,
hoewel verticale, verplaatsing van
het zwaartepunt van de deur, dus
snelle beweging mogelijk bij gering
vermogen. Onbeperkte doorvaarthoogte. Translatiegolven op het kanaal onschadelijk (§ 52 f).

j . Walsdeuren

1)

Als i I. Eenzijdige aandrijving mogelijk (wringvast).

In bijzondere gevallen kan de opgetrokken hefdeur zijdelings worden verhaald (zie § 60) of zeer hoog zijn geheven (§ 34 b 4).
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voordien werd pecuniae causa wel eens aan het systeem "riolen met spruiten"
getornd. Zoo zijn bij de in 1914 in bedrijf gestelde sluizen van het Noord-Oostzeekanaal de spruiten weggelaten ten einde op de schutkolkmuren te kunnen besparen
(hooggefundeerde muren in de plaats van laaggefundeerde), Men is toen overgegaan tot het toepassen van het systeem omloopriolent echter niet voordat de
verschijnselent welke zich in de kolk bij het op peil brengen afspelen, waren
geanalyseerd en onder leiding van Prof, dr. H. Krey in het waterbouwkundige
laboratorium te Berlijn-Charlottenburg proeven waren verricht om de doelmatigheid voor de betrokken zeer groote sluizen (330 X 45 mt max. verval aan de
Noordzeezijde 5 m) te bewijzen.
DOORSNEDE C- D

DOORSNEDE A - B

l:J
Fig. 4.

Omloopriolen
(schets).

Fig 5

Riolen met spruiten.

DOORSNEDE A-B

bcE
Fig. 6. Riolen met van vele
openingen voorziene
spruiten (schets).

Nadat de theoriet mede op grond van de ondertusschen bekend geworden
minder goede ervaring te Panama opgedaant verder was uitgewerkt .en proeven
in het genoemde laboratorium (Nederland bezat er nog geen) hadden uitgewezent dat het systeem ,tomloopriolen" ook zou voldoen voor de Noordersluis
te IJmuiden (400 x 50 mt max. verval 4t50 m)t is besloten deze van omloopriolen te voorzien.
Minder fraai zijn bij omloopriolen de geconcentreerde dwarsstroomen: hoe
gelijRmatiger over het natte kolkprofiel verdeeld het water in de kolk komt,
hoe gunstiger.
Gedurende de laatste tien à twintig jaren zijn binnenscheepvaartsluizen hoe
langer hoe meer van hefdeuren voorzient welke ten behoeve van het op peil
brengen van de kolk in haar geheel werden geheven of met schuiven (deurschuiven)
waren uitgerust. Door stroomgeleiders werd het water gelijkelijk over het natte
kolkprofiel verdeeld. Aldus werd de ideale wijze van het op peil brengen van de
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kolk verkrègen: geen dwarse stroomen, regelmatige langsstroom. Onbewust is
men dus teruggekeerd tot de meest primitieve wijze van vullen en ledigen van
de kolk, nl. met behulp van de deuren. Hieraan is het groote constructieve
voordeel verbonden, dat riolen geheel overbodig zijn en het betonwerk bijgevolg
den meest eenvoudigen vorm kan verkrijgen (goedkpop kunstwerk, mede wegens
de zoo klein mogelijke schadelijke kolklengte).
Tegenwoordig bestaat dan ook het streven in de eerste plaats na te gaan of
het op peil brengen van de kolk zou kunnen geschieden door uitsluitend gebruik
te maken van de deuren en eerst wanneèr zulks op te groote bezwaren zou stuiten,
over te gaan tot het toepassen van riolen, en dan in de eerste plaats van omloopriolen. Wanneer voor groote zeesluizen roldeuren worden toegepast, hetgeen in het
algemeen het geval zal zijn, komen schuiven in de deuren wegens de dubbele
beplating en de aanwezigheid van een luchtkist niet in aanmerking, terwijl het
bij verval openen van de deuren dan praktisch niet mogelijk zal zijn. Alsdan
zal men moeten uitgaan van het systeem "riolen".
b.

Verschijnselen, welke zich in de sluis voordoen.

Analyse kolkvullen. Voor een beter begrip van hetgeen in ·deze§ onder a.
is vermeld, zullen wij thans in het kort nagaan, wat zich bij het vullen en het
ledigen van de kolk daarin afspeelt.
Langskraçhten. Indien men voor het vullen van de kolk een in een deur
aanwezige schuif plotseling geheel optrekt, zal er water in de tot nog toe in rust
verkeerende kolk stroomen. Het toestroomende water zal tegen het stilstaande
water in de kolk botsen en dit bijgevolg in beweging brengen. De botsingskracht P
zal zich uiten in een niveauverhooging '1/, welke zich als translatiegolf met een
snelheid v zal voortplanten, steeds voor zich uit aan het stilstaande water in de
kolk een snelheid u gevende. Indien '1/ tegenover de diepte p van het water in
de kolk kan worden verwaarloosd (normaal geval), de kolkdoorsnede rechthoekig
is met een breedte b en de hoeveelheid water, welke in het begin per sec in de
kolk stroomt, Q, constant wordt beschouwd (doorstroomopening met constante
grootte, verval constant), dan kari 17 op eenvoudige wijze uit de botsingsformule
worden berekend. Deze luidt: P dt = toename van de hoeveelheid van beweging
van het water in de kolk in een tijd dt.

De toename van de hoe~eelheid van beweging is per sec bpv. u en in een
g

tlJ.. d d t: bpvg -dt. -u, terWlJ.. 1 p =

'1/

b p. D US

'1/

b p d t = bpvg dt+ U

Voorts is Q = bv '1/ (= inhoud van de golf, zie fig. 281),
dus bv 17 = bpu of u

=

v11 (2).
p

Uit de formules (1) en (2) volgt, dat

17 =

v217

~

of v
gp.

= V gp.

=

f

vu (l)
= g
en ook = bpu,

O

'1/

+.

vgp.

vl_

bQ = Qb
(3).
g
p
gp
L a n g s k r a c h t e n d o o r t r a n s 1 a t i e g o 1 v e n. Indien de zich
met een snelheid v voortplantende botsingskracht een schip ontmoet, wordt er
een kracht op uitgeoefend, welke gelijk is aan 11F, waarin F de grootte voorstelt
Verder volgt uit formule (1) dat.
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van het ondergedompeld grootspant van het schip (fig. 7a). Deze kracht zal blijven
werken tot de golf het schip heeft gepasseerd. Nadat de golf de beweegbare waterkeering van het benedenhoofd heeft bereikt, keert zij, door de grootere waterdiepte
in de kolk, welke dan aanwezig is, eenigszins afgeplat, terug en passeert het schip,
thans in omgekeerde richting, weer. Het schip zal dus aanvankelijk een kracht
ondervinden in de richting van het benedenhoofd, vervolgens een in die van het
andere hoofd enz. Bovendien volgt er uit, dat de kolk zich schijfsgewijze 2;al vullen.
Hoe kleiner 1;, hoe kleiner op het schip uitgeoefende kracht. Het is dus 2;aak Q
in het begin der vulling 2;eer klein te houden en slechts 2;eer geleidelijk te
vergrooten. Alsdan 2;al het voorste gedeelte van de golf wigvormig worden in de
plaats van steil (fig. 7b). Na het bereiken van de beweegbare waterkeering van
het benedenhoofd 2;al de "wig" als wig terugkeeren (fig. 7b).

Fig. 7a. Langskracht op schip bij kolkvullen en snelle schuifheffing.

0
1.

+

?R®GEKAATSTE GOLF
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D = DEUR
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~~

s

Fig. 7b.

js

S = SCHUIF

Idem bij langzame schuifheffing.

Gedurende het langs het schip trekken van de heengaande golf 2;al dit in een
helling liggen, waarvan het verhang is

VJ_

J = v~_17_-, Daar d17 = dbQV_!_endQ = pb du, is JVgp dt =-cc du bbp
gpdt
gp
gp
- du p
of J = du. !_ = _!_ dQ • .!_ (4)
V gp
dt g
bp dt g
In woorden: hoe grooter de toename per tijdseenheid van de hoeveelheid
toegevoerd water is, hoe grooter J. Het verhang 2;al 2;00 klein moeten zijn, dat
het wigvormig gedeelte van de translatiegolf langer is dan de lengte van het schip.
Hoe kleiner J dan is, hoe kleiner de op het schip uitgeoefende kracht, welke gelijk
is aan FL J, waarin L = de scheepslengte.
Het is dus 2;aak om de schuif ter beperking van de grootte van de op het
schip uitgeoefende kracht, in het begin zeer langzaam te openen, vooral zoolang het
schip nog geen tegengestelde kracht ondervindt van de teruggekaatste golf (fig. 76 ).
In de plaats van het met een veranderlijke snelheid openen van de schuif,
kan de geleidelijkheid in het vrijgeven van de opening onder de schuif ook worden
verkregen door een doelmatigen riool- of schuifvorm.
Bij de Noordersluis te IJmuiden is aan de riolen ter plaatse van de schuiven
een naar onderen eenigszins puntig toeloopende doorsnede gegeven (zie fig. 38),
terwijl de schuif in aanzicht rechthoekig is gehouden. Bij de Beatrixsluis te
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Vreeswijk is hetzelfde bereikt door aan de schuiven een bij zonderen vorm te
geven (fig. 208). Bij cilinderschuiven zouden de onderkant en/of de zitting doelmatig .kunnen worden afgewerkt (fig. 237c).
De beschouwde krachten zullen ook bij het ledigen van de kolk optreden
zij het ook in geringere matet omdat p [formule (4)] in het begin, wanneer het
verval het grootst is, juist maximaal is.
L a n g s k r a c h t i n d e r i c h t i n g v a n d e i n s t r o o m o p en i n g e n. Behalve de hierboven bedoelde langskracht, welke zich over de geheele
kolklengte zal doen ·gevoelen, zal er nabij de bron van watertoevoer nog een andere
werkent welke ontstaat doordat de snelheid van het in de kolk stroomende water
zal afnemen van de instroomopeningen af in de richting van de kolk. Hoe
grooter snelheid het water heeftt hoe geringere drukhoogte (Bernouilli). Er zal
dus een niveauverlaging ontstaan in de richting van de kolkt welke verdwenen
is waar de snelheid van het water gelijk is geworden aan u (blz. 22). Deze
niveauverlaging is evenredig met het quadraat van de watersnelheid; doch zij
kan haar theoretische grootte niet verkrijgen, omdat er water uit de kolk heen
zal stroomen om het ontstane dal bij te vullen. Dit water zal een wals vormen.
Waterwalsen zullen ontstaan boven den waterstroom en zoo mogelijk ook er
onder. Stroomt het water over de volledige kolkbreedte toe, zoo is de richting
van de walsen loodrecht op de sluisas, in de andere gev;ûlen ontstaan er ook walsen
evenwijdig aan de sluisas. In elk geval zal er zonder speciale voorzieningen steeds
een niveauverlaging vlak vóór de instroomopening gehandhaafd blijven, welke zich
evenwel aan elke berekening zal onttrekken. Door de niveauverlaging zal er op de
schepent welke er gedeeltelijk in zullen liggen, een langskracht ontstaan; gericht
naar de instroomopeningen: de schepent welke dicht op deze openingen liggen,
worden er naar toe gezogen.
Bedoelde langskracht zal worden tegengewerkt door de kracht, welke
ontstaat door het rechtstreeks tegen de schepen aan botsen van de waterstralen
en die in wezen gelijk is aan de op blz. 26 behandelde primaire dwarskrachten.
Mede door den scheepsvorm zal deze tegenwerkende kracht evenwel niet in
staat zijn de zuigkracht op te heffen.
De domineerende zuigkracht kan soms zeer hinderlijk zijn. Zoo zouden
zonder speciale voorzieningen bv. de schepen in de kolk van de Beatrixsluis te
Vreeswijk de deuren niet dichter mogen benaderen dan 25 m. De betrokken
schadelijke kolklengte kon in het onderhavige geval aanzienlijk worden verkleind
door aan de deuren stroomgeleiders te bevestigent welke het toestroomende
water brengen in het waterdal onmiddellijk achter de deur (fig. 8). Aldus is de
schadelijke kolklengte van 25 m tot 4 m teruggebracht 1 ).
Bij het proefondervindelijk bepalen van den juisten vorm der stroomgeleiders
zal de invloed van de de zuigkracht tegenwerkende botsingskracht worden
verdisconteerd.
Wanneer het water onder de deur toestroomtt worden de stroomgeleiders
in beton uitgevoerd (fig. 9t 50 en 218).
Uit bovenstaande volgtt dat het dus zaak is te bevorderen, çlat de snelheid u
(blz. 22) zoo spoedig mogelijk voorbij de instroomopeningen aanwezig is, m.a.w.
dat het water in de kolk zoo kort mogelijk voorbij de instroomopeningen een
gelijkmatige snelheid heeft verkregen.
1 ) Bij het ledigen van de kolk liggen de schepen, beschouwd in de richting van het stroomende
water, steeds voldoende ver uit de waterafgevende deur, zoodat bij de Beatrîxsluis te Vreeswijk de
binnendeur niet van stroomgeleiders is voorzien.
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Door het doelmatig ontwerpen van de stroomgeleiders kan bevorderd worden,
dat de het eerst behandelde langskracht niet telkens van teeken zal veranderen,
Wel zal de resulteerende langskracht periodieke golvingen vertoonen, doch niet
meer dan. bv. eenmaal van richting behoeven te veranderen.
Uiteraard zal de zutgkracht, gebaseerd op de wet van Bernouilli, welke bij
het vullen van de kolk nabij de instroomopeningen optreedt, slechts in veel
geringere mate bij het ledigen van de kolk ontstaan en dan slechts over een geringe
zóne. De tegenwerkende botsingskracht is dan niet aanwezig.

Fig. 8. Deur met stroomgeleiders.
(Beatrixsluis te Vreeswijk).

Fig. 9.

Stroomverdeelbalken van beton.

M i n d e r b e 1 a n g r ij k e 1 a n g s k r a c h t e n. Behalve de besproken
belangrijke langskrachten zijn er nog minder belangrijke aanwezig, zooals die,
welke op het schip worden uitgeoefend door het met een snelheid u (blz. 22)
voorbij stroomen van het water in de kolk (het schip ligt als het ware in een
"rivier"), waartegen geen maatregelen zijn te treffen, hetgeen trouwens niet
noodig is, de betrokken kracht zijnde van geen beteekenis.
L a b o r a t o r i u m p r o e v e n. De door de translatiegolven in het leven
geroepen langskrachten zijn in vele gevallen niet aan een min of meer nauwkeurige
berekening te onderwerpen, omdat men steeds te maken heeft met interferentieverschijnselen, ook in verband met· de andere langskrachten, en met de onregelmatigheden, veroorzaakt door de aanwezigheid der schepen zelve (onsymetrische
opstuwing van het water wederzijds er van). Daar de in de nabijheid der inlaatopeningen opgewekte krachten niet voor berekening vatbaar zijn en de middelen
tot het verkleinen van de schadelijke kolklengte door het maken van stroomgeleiders slechts proefondervindelijk zijn vast te stellen, is het geboden om
voor eenigszins groote objecten of voor kleinere objecten met groote vervallen,
m.a.w. gevallen, waarbij groote hoeveelheden schutwater zijn betrokken, de
wijze van vullen en ledigen van de kolk in een waterbouwkundig laboratorium
na te gaan.
Dwarskrachten. Wanneer de vulling nabij de hoofden plaats vindt van
op zij (omloopriolen), kunnen de schepen, behalve van langskrachten ook last
ondervinden van dwarskrachten. Deze laatste ontstaan doordat de in de kolk
komende waterstroomen het schip rechtstreeks (primaire dwarskrachten) of
indirect (secundaire dwarskrachten) treffen. Wordt de scheepswand loodrecht
getroffen en is de snelheid van het water v en de doorsnede van den waterstraal
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nabij het schip F, dan is de op het schip uitgeoefende kracht P te vinden uit
de botsingsformule:
p dt ,_= F:7 dt . v of p = F v2
.
g
g
Wanneer het schip niet loodrecht op den huid getroffen wordt, wordt P =
vz
.
ff. .
. kl emer
.
d an 1.
y F
~~, waarin y een coë 1c1ënt 1s,
g
De primaire dwarskracht is dus evenredig met het quadraat van de watersnelheid. Langzame schuifheffing heeft er dus praktisch alleen invloed op, wanneer
men er in slaagt v klein te houden. Aangezien, zooals uit de vulkromme (zie noot
op blz. 30) volgt (bedenk, dat Q = F v), de groote van Vmax evenredig is te
stellen met den vultijd, zal zulks bij constante en minimale riooldoorsnede in
tegenstelling met de langskrachten slechts gepaard gaan met een ontoelaatbaar
langen vultijd.
Secundaire dwarskrachten ontstaan door het weerkaatsen van de waterstralen
tegen de kolkmuren. Hoe smaller sluis; hoe meer botsingen tegen de sluismuren
en hoe eerder de grootte van de secundaire dwarskrachten tot een onschadelijke
is gereduceerd. Bij smalle sluizen zullen die dwarskrachten dus over een geringer
gedeelte van de kolk worden gevoeld dan bij breedere. Zoo zullen die krachten
bij groote zeevaartsluizen hinderlijker zijn dan bv. bij sleepsluizen voor
de binnenvaart.
Terwijl primaire dwarskrachten zijn te ontgaan door de schepen niet vóór
de rioolmonden te meren, zijn de secundaire te bestrijden door te bevorderen,
dat de waterstralen niet in de kolk zijn gericht, maar juist tegen de deur van
het waterafgevende sluishoofd (fig. 4 en 38). Bovendien is het zaak de kolkvulling
symetrisch te doen geschieden. Alsdan zal de snelheid van het water in de kolk
tevens dichter bij de deur gelijkmatig over het geheele kolkprofiel zijn verdeeld .
. Bij het ontwerpen van het vullingsysteem moet er rekening mede worden
gehouden, dat de vulling bij defect aan een der schuiven bv. eenzijdig moet kunnen
geschieden 1 ).
Dwarskrachten in het algemeen zijn klein te houden door v klein te houden,
hetgeen te bereiken is door op zijn minst de rioolmonden zoo wijd mogelijk
te maken en de watersnelhe1d met de rioolschuif te knijpen. De eventueele verwijding van de riolen moet zeer geleidelijk geschieden en met een kleineren
tophoek dan 10° om te voorkomen, dat de waterstraal van de rioolwanden
loslaat 1 ). Niettemin zal eèn haaksche bocht kort er voor oorzaak kunnen zijn,
dat het water op een andere wijze dan wenschelijk is zal uitstroomen, zoodat
stroomverdeelbalken of -schotten niet zullen kunnen worden ontbeerd.
Primaire dwarskrachten zullen meestal niet overeenkomstig bovenstaande
berekening voorkomen. Meestal zal er een kracht ontstaan, welke het schip van
het riool afduwt, gecombineerd met een tegengestelde kracht, De eerste toch
zal ontstaan, wanneer het water tegen den scheepswand aankomt, terwijl de
tweede zal voorkomen, wanneer het water onder het schip door zal schieten.
Aangezien beide krachten doorgaans tezamen optreden, zal de primaire dwarskracht
meestal kleiner zijn dan volgens de berekening. Zulks dient te worden bevorderd,
hetgeen mogelijk is door de rioolmonden zoo hoog te maken als eenigszins mogelijk
1 ) Bij de Noordersluis te IJmuiden is dit ongunstige geval omzeild door aan elke sluiszijde het
riool tweedee!ig te maken (fig. 37 en 38).
1 ) Volgens sommigen ± 13°, zie Weg en Waterbouw nos. 7-8 van 1944, blz. 87.
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is. Alleen zeer diepgaande schepen zullen dan een kracht ondervinden volgens
de berekening. Ook het tegenover elkander plaatsen van de rioolmonden zal
gunstig werken, hoewel zulks niet moet worden overschat. Immers zal een schip
doorgaans dichter bij den eenen rioolmond liggen dan bij den anderen, zoodat v
aan de eene zijde van het schip kleiner zal wezen dan aan de andere (v kleiner,
doch F evenredig grooter, echter F v 2 kleiner). Bovendien zal er op moeten
worden gerekend, dat tijdelijk met slechts één riool zal worden gewerkt (defect
aan een der schuiven).
Uiteraard zullen er bij het ledigen van de kolk geen primaire dwarskrachten
ontstaan, Secundaire evenwel zijn steeds aanwezig waar scheef op de sluisas
gerichte waterstroomingen aanwezig zijn.
Labo rato r i u mp roeven. Ook bij dwarskrachten zijn, zooals wij
zagen, factoren aanwezig, welke zich niet laten berekenen. Voor eenigszins groote
objecten zijn laboratoriumproeven dan ook noodzakelijk. te achten, Zoo zouden
de vorm van stroomgeleiders en van de rioolmonden kunnen worden. bepaald
en voorts kunnen worden nagegaan in hoeverre het mogelijk is de schepen vóór
de rioolmonden te doen meren, m.a.w. zou de minimum schadelijke kolklengte
kunnen worden vastgesteld. Ook zou kunnen worden nagegaan in hoeverre de
secundaire dwarskrachten hinderlijk kunnen zijn bij eenzijdige vulling.
Conclusies. Uit de bovenstaande beschouwingen omtrent de langs- en
de dwarskrachten volgt, dat het niet alleen gewenscht is te bevorderen, dat het
water zooveel mogelijk gelijkmatig over het geheele natte kolkprofiel verdeeld
toestroomt, maar ook om het ontstaan van dwarskrachten zooveel mogelijk tegen
te gaan. Vandaar, dat het vullen van de kolk door de deuren heen, hetzij met
behulp van schuiven in de deuren, hetzij door de deur (hefdeur, fig. 9) in haar
geheel te heffen, het ideaal is te achten en zoo eenigszins mogelijk dient te worden
toegepast: door stroomgeleiders is de snelheid van het water in de kolk reeds
vrijwel onmiddellijk voorbij de deuren gelijkmatig te verdeden, terwijl er geen
dwarskrachten bij zullen behoeven op te treden (fig. 8, 9 en 193).
Voorts volgt uit bovenstaande, dat het vullen van een kolk ongunstiger voor
de rustige ligging van de schepen in de kolk is dan het ledigen. Oppervlakkig zou
zulks kunnen worden verklaard door te redeneeren, dat bij het vullen van de
kolk de energie van de waterstralen in de kolk zal worden vernietigd en bij het
ledigen juist daarbuiten.
Een en ander is de reden, dat, wanneer het gaat om de op de in de kolk liggende
schepen gedurende het op peil loopen er van uitgeoefende krachten, over het algemeen
alleen over het vullen van de kolk wordt gesproken.
Riolen met spruiten. Wij zagen reeds; dat het systeem "riolen met
spruiten" een tijd lang als ideaal gold; omdat men dacht; dat het water gelijkmatig
over de geheele kolklengte verdeeld in de kolk kwam. Zulks is evenwel niet juist
gebleken; hoewel het beter verdeeld in de kolk zal komen dan volgens welk
ander systeem, waarbij riolen zijn toegepast, ook. In het begin nl. zal de druk van
het water zich na het openen van de schuif voortplanten tot aan de eerste spruit.
Eerst nadat deze begonnen is met het afvoeren van water, zal er een drukverhooging
ontstaan en zal de · druk zich kunnen voortplanten naar de volgende spruit:
praktisch zullen dus .niet alle spruiten gelijktijdig beginnen met het afgeven van
water. Hoe meer water er voorts voorbij de voorste spruit zal stroomen, hoe
schuiner de waterstraal in die spruit zal zijn gericht; dus hoe grooter contractie
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en hoe kleiner dientengevolge de afvoer. In het begin der vulling geven dus de
voorste spruiten het meeste water af, aan het einde de achterste. Wanneer dus
alle spruiten in werking zijn gekomen, zullen de laatste het meeste water afvoeren.
Bij de 225 m lange Middensluis te IJmuiden is bij een verval van ongeveer 1 m
een verschil van ongeveer 1 min. geconstateerd tusschen het merkbare begin van
het afgeven van water van de eerste en van de laatste spruit 1 ).
Uit bovenstaande volgt, dat de door translatiegolven in het leven geroepen
langskrachten bij een riool met spruiten toch zullen ontstaan, hoewel dit zelfs
bij plotselinge schuifheffing wat die krachten betreft gelijlc zal staan met een
omloopriool bij langzame schuifheffing (in het begin is dQ uit formule (4) gering
omdat de spruiten na elkander zullen beginnen met het afgeven van water).
Niettemin kan het gewenscht blijken de schuiven van riolen met spruiten langzaam
te heffen. De zuigkracht in de richting van de instroomopeningen zal bij dat systeem
niet ontstaan, daarentegen dwarskrachten wel, omdat het water in dwarsrichting
in de kolk komt. Deze zouden hinderlijk kunnen zijn, indien het water uit de
spruiten van den muur, waaraan het schip gemeerd ligt, tegen het schip zou
botsen, indien dus de spruiten hoog waren aangebracht. Indien het water onder
het schip door schiet (normaal geval, fig. 5), zal het tegen den muur, waaraan
het gemeerd ligt worden aangedrukt, hetgeen niet ongunstig is, omdat de daardoor
in het leven geroepen wrijving langsverplaatsing van het schip zal voorkomen.
Het plaatsen van de spruiten tegenover elkander heeft dus, uit hydraulisch oogpunt
bezien, weinig zin, tenzij het schip, zooals bij het Panamakanaal, met zijn as
in die der sluis gemeerd ligt. In normale gevallen is dus één riool met spruiten
voldoende te achten, mits de schepen steeds gemeerd liggen tegen den muur,
welke het riool bevat en de spruiten laag zijn aangebracht.
Het is niet ontoelaatbaar te achten, dat het uit de spruiten tredende water
aanvankelijk tegen het schip botst: tegen dat de spruitafvoer groot is, zal het
schip wel met het water in de kolk zooveel gerezen zijn, dat het water er onderdoor schiet.
De bewesten Medemblik gelegen Overleekersluis bevat slechts één riool
met vijf in het midden van de kolk geconcentreerde spruiten. Voorts worden de
spaarkommen van de sluis te Panheel in het kanaal van Wessem naar Nederweert,
blijkens mededeeling van de waterstaatsingenieurs Heyning en van der Burgt
in "de Ingenieur" 1925 op blz. 724, met suq:es in de kolk afgelaten door slechts
één riool met spruiten (zie ook blz. 5_1),
De verschijnselen, welke zich voordoen bij het vullen van een kolk door
riolen met spruiten doen zich in hinderlijke mate gevoelen bij de sluizen van
het Panamakanaal, waarbij de spruiten feitelijk ook "riolen met spruiten" zijn.
Oorspronkelijk lag het in de bedoeling geregeld met één riool te werken, doch
daarvan moest worden afgezien, omdat de schepen, welke door tractoren, die
zich op de sluismuren bevinden (zie § 45), in de sluisas worden gehouden, neiging
vertoonden gedreven te worden naar het waterafgevende riool. Dat zulks moest
geschieden, is, achteraf beschouwd, vanzelfsprekend omdat verreweg het meeste
water in de kolk komt tusschen het schip en den muur met het ongebruikte riool
(fig. 6). Dat bovendien het meeste water in de kolk komt nabij het benedenhoofd,
is niet hinderlijk gebleken, hetgeen niet te verwonderen valt.
Indien bij de schutsluizen van het Panamakanaal de schepen gemeerd zouden
liggen aan den waterafgevenden muur, zouden geen bezwaren zijn gevoeld,
1)
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omdat zij dan zonder meer langs den muur zullen rijzen. Uit hydraulisch
oogpunt bezien is de wijze van meren van schepen, zooals aan het Panamakanaal
gebruikelijk, buitengewoon ongunstig.
C o n c 1 u s i e s. Resumeerende kan worden opgemerkt, dat men bij
riolen met spruiten in hoofdzaak met dwarskrachten te maken heeft, welke
men juist bij andere vulsystemen wenscht te vermijden. Dat zij meer verspreid
optreden is in vele gevallen geen voordeel te achten, nl. in de gevallen dat
het schip ligt' voor alle spruiten of voor die, welke het meeste water zullen
afgeven. Maar dat zij voor riolen met spruiten zijn te aanvaarden, vindt zijn
reden in het feit, dat zij, tegen dat zij groot zijn, het schip tegen den muur,
waaraan het gemeerd ligt, zullen aandrukken en dit bijgevolg door de in het
leven geroepen wrijvingskrachten zal vrijwaren tegen beweging in langsrichting
(ontlaste trossen).
Voorts volgt uit bovenstaande, dat uit hydraulisch oogpunt bezien, het systeem
"riolen met spruiten" voor sluizen, waarin de schepen op normale wijze worden
gemeerd, zeer wel bruikbaar is en dat er mogelijk uitkomst door kan worden
verkregen in gevallen, waarin geen andere oplossing mogelijk blijkt te zijn, bv,
doordat er de schadelijke kolklengte bij te groot zou worden.
Vulling door afzonderlijke 'spruiten. Wanneer het mogelijk is de vulling
van de kolk te doen geschieden van een achter een of elk der sluismuren gelegen
bassin uit (bv. een spaarkom, zie blz. 49), zou deze ideaal kunnen worden door
niet riolen met spruiten toe te passen, doch afzonderlijk werkende spruiten (zie
blz. 53). Voor het vullen zou het bassin of zouden de bassins in gemeenschap
kunnen worden gebracht met het hooge water buiten de sluis en voor het ledigen
met het lage water. Alsdan heeft men niet met langskrachten te maken. Het
op peil brengen van de kolk zou dan op zeer snelle wijze kunnen geschieden 1):
de schepen worden dan als het ware op of neer geperst.
Bij toepassing van eenzijdige vulling zou het aanbeveling kunnen verdienen
de spruiten loodrecht omhoog te doen uitmonden in den vloer in de kolkas.
Maatregelen zijn dan te treffen om te zorgen, dat het water inderdaad loodrecht
omhoog gaat.
Aldus zijn ongekend groote vervallen te overwinnen, bv. voor schutsluizen
in hooge stuwdammen.
Voor betrekkelijk smalle toegangswegen naar de sluis zouden complicaties
moeten worden overwonnen als bedoeld in deze § onder c.
Weerstanden in riolen. Het door riolen stroomende water ondervindt
er verschillende weerstanden in, welke evenredig zijn te stellen met cte snelheidshoogte. Van alle weerstanden (zie § 63) is slechts die, welke de schuif veroorzaakt,
regelbaar.
Het prmcipieele verschil tusschen een schuif in de opening van een dunne
deur en een op zood.anige plaats in een riool, dat de stroomdraden voorbij de
schuif weer het volle rioolprofiel kunnen innemen, is, dat eerstbedoelde schuif
den afvoer zal regelen door het wijzigen van de grootte van de opening en de
andere slechts door het geven van een weerstand.
Aannémende, dat de weerstand, welke de schuif aan het door het riool
v2
stroomende water geeft, gelijk is te stellen aan ö ~ heeft Weisbach, weliswaar
2g'
1)

Zie ook § 28 b: ,,drijvende bolders".
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voor buizen met geringe middellijn, bepaald, dat de coëfficiënt ö zich als
volgt wijzigt:
ö
193 , wanneer de schuif 10% van de openmg heeft vrijgegeven;
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Invloed van de traagheid. Behalve de hierboven bedoelde weerstanden
is de traagheid van het water in het riool in het begin van de beweging ook als een
weerstand te beschouwen.
De bewegingsvergelijking van het water in het riool is volgens Euler h =
V2
l dv
v2
ft 2 -2 + - -d (5), waarin ft 2 -2 de weerstandshoogte voorstelt (zie § 63), l de
g
g t
g
'
.
11
l
dvd
h
"d
r100 engte en - -d e traag e1 sterm,
g t
Hoewel deze vergelijking niet voor riolen met spruiten geldt, is zij er toch
bij benadering wel op van toepassing.
De oplossing van vergelijking (5) is
l
z
1 V2g11 + µv
1 V2gh- µva (6) 1 )
µJ/2gh n V2gh-ftV + µV2gh n V2gh+.uva
waarin v de beginsnelheid van het water in het riool is. Voor het begin van de
beweging is v = O, dus de tweede term van vergelijking (4) (tweede lid) is dan
ook nul, zoodat
V2gh
--+v
l
ft
~== ln V~+µv (7) of t = ----- ln -------=--t
(7a).
ftV 2gh
V 2gh - [IV
µ 2 V2gh
V2gh_v

t

O

0

µ

In formule (7a) is

fl

V 2gh de limiet van de snelheid, welke bij een verval h
µ

behoort, Vz.
l
Dus t = - 2-

µ Vz

v1 +v
In - (8).
V1 -V

Snelheid van de schuif. Met bovenstaande formules is na te gaan met
welke snelheid een rioolschuif moet worden bewogen om te voorkomen, dat de
bij kolkvulling op de schepen uitgeoefende krachten te groot worden (formule (4)
1 ) Met behulp van formule (4) is de vulling van de kolk graphisch voor te stellen. Hiertoe kan hetzij
de vullingslijn, hetzij de vu/kromme worden geteekend. Voor beide wordt de tijd op de absis afgezet
terwijl voor de vullingslijn de vermindering van het verval op de ordinaat wordt geteekend en voor de
vulkromme de hoeveelheid water, welke per tijdseenheid in de kolk is gestroomd.
Zoolang de schuif nog in beweging is, is I' veranderlijk en is de vultijd in korte perioden te verdeelen
gedurende welke ó' en h constant zijn te beschouwen. Nadat de schuif geheel geheven is, isµ, constant,
doch h blijft veranderlijk.
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blz. 23), Opgemerkt zij, dat hoe langer riool, hoe grooter traagheid van het zich
er in bevindende water, dus hoe sneller de schuif mag worden geheven.
De afvoercoëfficiënt m (= '-__, formule [7a))

Grootte afvoercoefficient.

f!

is voor schuiven in deuren, waarbij geen stroomgeleiders zijn toegepast, gelijk
te stellen aan 0,62 à 0,9, afhankelijk van de min of meer gunstige afwerking van
de randen van de opening (afrondingen). Wanneer de deur voorzien is van stroomgeleiders (fig. 8) is m = 0,38 (Wijk bij Duurstede) tot 0,55 (Vreeswijk),
Het groote verschil in m tusschen beide genoemde sluizen wordt veroorzaakt
doordat de deur van de sluis te Wijk bij Duurstede voorzien is van een dubbele
beplating, waardoor de toestrooming van water zich slechts beperkt tot de schuifopening in engeren zin, terwijl te Vreeswijk ook water zal toestroomen door de
in de regels gemaakte groote gaten (zie fig. 208).
Vultijd bij vulling door de deuren. Voor het geval vulling door de deuren
plaats heeft, wanneer dus de snelheid van het toestroomende water te allen tijde
geacht kan worden te correspondeeren met het aanwezige verval, volgt de vultijd
uit de bekende formule
·
V=
20h
(9)
mF V2gh
waarbij verondersteld wordt, dat de schuif plotseling geheel wordt geheven.
Is zulks niet het geval, dan is deze formule niet meer van toepassing.
Wordt de schuif langzaam geheven met eenparige snelheid (heftijd T), dan
varieert de grootte van de instroomopening evenredig met den tijd. Noemen we
deze na t sec F 0 dan stroomt in den tijd dt ten tijde t na het begin der heffing
(t< T) een hoeveelheid water in de kolk gelijk aan dQ = mFt V 2gz dt.
Indien wordt aangenomen, dat de oppervlaktevergrooting onder de schuif
gedurende het heffen van de schuif constant is (rechthoekige opening), dan is
0

Ft = Tt Fo,

Dus dQ

Verder is dQ = -

=--=

v2gz dt.
Odz, dus m Tt F v2gz dt = m Tt F

0

0
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0 dz of
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OT . ~
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Indien het nog aanwezige verval ten tijde T, h' is, is

OT
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Het verval h' zal in een tijd V' = 2 i~h~ verdwijnen, zoodat de vulm o · 2g
tijd wordt: V" = T

+

2.0 v"h' = ¼ T + 2.0 Vh = ½T
mFo V2g
~
. mFo V2g

+

2 Oh
(10)
mFo V2gh

of in woorden: bij eenparige beweging van de schuif en lineaire vergrooting van de
schuifopening wordt de vultijd gelijk aan dien bij plotselinge algeheeles chuifheffing,
vermeerderd met de helft van den he/tijd van de schuif.
Indien, zooals bij sluizen met constant verval blijkens ervaring veelal het
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geval zal zijn, de schuifheftijd gelijk is aan den vultijd, is dus V" = ½V" + V
of V" = 2V. In dat geval wordt de vultijd dus door de langzame schuifheffing
verdubbeld.
Hoewel de voorwaarden, waaraan deze regel gebonden is, niet steeds aanwezig
ziin, kan hij geacht worden algemeen geldig te zijn.
Vultijd bij vulling door riolen. Zelfs is hij over het algemeen ook te
gebruiken, wanneer de vulling plaats heeft door riolen, nl.• wanneer de· rioollengte
en het verval van dien aard zijn, dat de traagheidsterm van formule (5) is te
verwaarloozen.
De vraag rijst, wanneer zulks het geval zal zijn. In antwoord hierop kan
worden betoogd, dat, de traagheidsterm is te verwaarloozen, wanneer de tijd' t',
noodig om de snelheid van het water in een riool tot dicht aan de limiet op te voeren
(formule (8) ), bv. tot 90% van vz, klein is ten opzichte van den vultijd.
v
l
D u s, t = -l - 1n Vz + 0,9
· 1 ln 19
f' 2 v 1
v 1 - 0,9 Vz
of bij benadering t'

==

Getallenvoorbeeld
VJ

=

~

fl" V/
p2 =

(11)

-

v~~
, 2,5 -

2,5; l = 100 m; h = 3m
4 85· ' ' ' t -

-~.__!Qû_ -

2,5 , 4,85 -

C0

25

sec.,

dus klein ten opzichte van den vultijd, welke bij een verval van 3 m zeker 300 sec.
zal bedragen.
1

Bij het beoordeelen van bovenstaande mag niet uit het oog worden verloren,
dat de vertraging in het begin van de vulling zal worden gecompenseerd door
de versnelling van de vulling aan het einde.
De tijd t' heeft over het algemeen invloed op de snelheid, waarmede de
schuif mag worden geheven: T uit formule (10) mag er gevoegelijk mede worden
verminderd.
Normale schuifhefsnelheid. Een veel voorkomende hefsnelheid van vlakke
schuiven is 0,0lm/sec, en voor jaloezie-schuiven evenredig aan het aantal openingen
minder. Zoolang de vervallen klein zijn, is de kolkvullig wel voldoende door
berekeningen na te gaan, maar in andere gevallen is het gewenscht haar proefondervindelijk in een waterbouwkundig laboratorium te onderzoeken.
Toelaatbare troskracht. Bij het onderzoek naar de juiste wijze van vullen
van de schutkolk is het noodig de toelaatbare troskrachten te ·kennen.
Voor schepen voor de binnenvaart wordt over het algemeen 11700 à 1/1000
genomen van het aantal tonnen waterverplaatsing der schepen.
Voor zeeschepen, speciaal groote, zouden zulke krachten te groot zijn te achten,
Voor de Noordersluis te IJmuiden is als norm aangenomen de kracht per m 2
ondergedompeld grootspant, welke blijkens meting op een schip van 1149 reg, ton
wordt uitgeoefend door de uitwisseling van zout en zoet water, nadat de kolk is
gevuld en de weg voor het schip door het openen van de deuren is vrijgemaakt.
Deze was 45 kg per m2, i.c. over 60 m 2 1 ).
Bij het doen van deze aanname is men er zi~h ter <lege van bewust, dat de
gronden, waarop zij berust, aanvechtbaar zijn, omdat diepgaande schepen meer
1)
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onder invloed komen van de tegengesteld gerichte zout- en zoet-waterstroomen,
dan minder diep gaande, maar het kwam er op aan eenig houvast te verkrijgen.
Uiteindelijk zijn voor de Noordersluis te IJmuiden in het laboratorium
krachten gemeten van ongeveer 17 kg per m 2 ondergedompeld grootspant, dus
aanzienlijk minder, dan volgens de aangenomen limiet.
Slingeren van de schepen. Primaire dwarskrachten hebben boven langskrachten vóór, dat zij constant van teeken zijn. Zij zullen ten hoogste slechts
eenmaal van teeken veranderen, nl. wanneer het uit de riolen komende water
aanvankelijk tegen het schip aanbotst en in een verder stadium van de vulling
er onderdoor schiet. Secundaire dwarskrachten zijn grilliger.
·
Door translatiegolven ontstane langskrachten zijn van nature dan eens naar
het bovenhoofd gericht, dan eens naar het benedenhoofd. In de waterbouwkundige
laboratoria streeft men er naar de snelheid van de schuif zoodanig te regelen
en eventueele stroomgeleiders zoodanig te ontwerpen, dat de langskracht ten hoogste
eenmaal van teeken verandert (zie blz. 23) •
.Blijkens ervaring van het waterbouwkundig laboratorium te Delft is voorts
aan het einde van de vulperiode slingeren van de schepen in de kolk te vreezen
als de gedurende het vullen naar de sluis gerichte waterstroom alsdan te plotseling
zou afnemen (de vulkromme moet nabij het einde der vul periode een flauw verloop
toonen: de hoeveelheid toestroomend water moet afnemen ongeveer over het
laatste derde gedeelte van den vultijd). Aangezien het verval tegen het einde van
de vulling klein is, behoeft de vrees voor slingeren in normale gevallen niet te bestaan.
Traagheid van het water in verband met het tijdstip van openen
deuren. Bij het vullen en ledigen van de kolk doet zich de eigenaardigheid
voor, dat de kolk door de traagheid van het water in den verbindingsschakel
tusschen kolk- en buitenwater en kort daar voorbij, bij het vullen te vol loopt
en bij het ledigen te leeg. Hoe langer die schakel is (lang riool), hoe meer er te
veel in de kolk komt of er te veel uitloopt.
Bij groote sluisdeuren (punt- en roldeuren) moet, indien men het juiste tijdstip
voor het openen van de deuren heeft laten voorbijgaan, met het openen worden
gewacht, totdat de kolk weer genivelleerd is en dan moet men weer op zijn qui-vive
zijn. Aangezien een en ander een niet te verwaarloozen tijdverspilling zou beduiden,
moeten middelen worden beraamd om zulks te voorkomen, waarvoor verwezen
wordt naar § 51.
c.

Verschijnselen, welke zich buiten de sluis voordoen.

Translatiegolven. De snelheid, waarmede een schutkolk kan worden
gevuld of geledigd is niet alleen afhankelijk van de verschijnselen, welke zich in
de sluis afspelen. Ook moet worden gelet op hetgeen zich daarbuiten zal kunnen
voordoen.
Bij het vullen van de kolk i& het bovenpand als het ware te beschouwen als
een zeer lange kolk, welke gedeeltelijk wordt geledigd, bij het ledigen van de kolk
daarentegen het benedenpand als een, welke gedeeltelijk wordt gevuld.
Soortgelijke golf als zich voortplant bij het vullen of ledigen van een schutkolk
zal zich ook voortplanten (zie blz. 22) in de op de sluis aansluitende kanaalpanden.
Aangezien de hoeveelheid per tijdseenheid op het kanaalpand komend water
(benedenpand) of er aan onttrokken water (bovenpand) in het begin geleidelijk
toeneemt en aan het einde geleidelijk afneemt, kan worden aangenomen, dat de
golf in lengterichting een parabolisch verloop heeft. Aangenomen, dat de golf
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niet terugkaatst voordat de kolk op peil is gekomen, is haar inhoud gelijk aan
de hoeveelheid schutwater Q (d.i. de hoeveelheid water tusschen de deuren,
welke de kolk begrenzen, gelegen tusschen de peilen van de aansluitende panden in)
en is dus

Q=

2

317

61,

waarin b de breedte van het wateroppervlak van het pand voorstelt, 1 de lengte
van de golf en 17 de golfhoogte,
Nu is 1 = V gp. T, waarin T de ledigingstijd van de kolk is en het kanaalpand
verondersteld wordt een rechthoekige doorsnede te hebben (p = diepte).
2 17b
Dus Q = 3

v-gp T.

De grootste in het kanaal optredende snelheid is dan ongeveer v

1,5 Q
T.bp

Getallenvoorbeeld. Indien Q = 50000 m 3 ; b = 100 m;
p = 4 m en T = 600 sec, is
1,5. 50000
O 31
V = 600 . 100 . 4 =
' m.
en voorts 50000 =

2

3 11. 100. 6,3. 600 of 17 = 0,20 m.
Door interferentieverschijnselen kunnen de snelheid v en de golfhoogte 1;
aanzienlijk grooter worden, dan volgens de berekening, vooral op korte kanaalpanden, waarin de teruggekaatste golf spoedig zal terugkomen. Door wrijving
worden de golven geleidelijk afgeplat. Een snelheid v = 0,50 à 0,60 rn/sec en
een golfhoogte 17 = 0,50 m worden toelaatbaar geacht.
Voor sluizen in ruime kanalen, waarbij geen abnormaal groote hoeveelheden
schutwater zijn betrokken, baart het verschijnsel doorgaans geen zorg, evenmin
voor sluizen voor de zeescheepvaart (groote kanaaldiepte, en, mede daardoor,
breed wateroppervlakte van de voorhavens). In andere gevallen is het nemen van
proeven in een waterbouwkundig laboratorium ter bepaling van den golfoploop
en de snelheid van het water onder invloed van de interferentieverschijnselen,
zeer gewenscht.
In bovenstaande beschouwing is 1J tegenover p verwaarloosd. Geschiedt
zulks niet, dan komt men tot de conclusie, dat de kruin van de golf zich sneller
zal voortplanten dan de voet. Dat de kruin ten slotte de voet niet zal inhalen,
waardoor een voor de scheepvaart hinderlijk steil golffront (branding) zou ontstaan,
wordt verklaard door meer theoretische beschouwing van de golfvorming, waartoe
verwezen wordt naar de handboeken (bv. ,,Hydrauliqui:" van Flamant, 3de
druk, blz. 433).
Een meer gedetailleerde beschouwing omtrent de bedoelde translatiegolven
en de middelen.om deze laag te houden, is te vinden iti. de rapporten no. 1 tot en
met 8 van het in 1935 te Brussel gehouden Internationale Scheepvaartcongres.
Gevolgen van het optreden der translatiegolven. De gevolgen van
de beschouwde golfbeweging, waarmede bij het ontwerpen van de sluis is rekening
te houden, zijn verschillend.
Het verhang van de golf zal doorgaans zeer flàuw zijn, zoodat de schepen
er geen last van zullen ondervinden. Hinderlijk evenwel zou de snelheid kunnen
zijn van het water in het kanaal (v): zij zal al naar gelang van de vaarrichting
de snelheid van de schepen vergrooten of verkleinen, zoodat bv bij lange, langzaam
varende, sleepen (bv, bij het afremmen van een sleep), de trossen soms gedurende
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korten tijd worden ontspannen en dan weer met een schok gestrekt. Ook zou
dan een schip uit de sleep tegen dat er vóór kunnen botsen.
Ook voor eventueele aantasting van het natte kanaalprofiel kan v hinderlijk
zijn. Men dient daarbij onderscheid te maken tusschen sluizen met een constant
groot verval en sluizen, welke zelden groote vervallen hebben te keeren. Bij deze
laatste zijn grootere snelheden toe te bten.
Verder heeft de golf invloed op de hoogte tot welke de oeverdediging moet
reiken, waarbij weer het vorenbedoelde onderscheid is te makeh.
Ook op de hoogteligging van vaste bruggen (§ 25) en op de aan het kanaal
te geven overdiepte zijn de golven van invloed.
Met het watervrij aanbrengen van motoren en electrische apparaten voor
onder dekzerkhoogte aangebrachte bewegingsinstallaties (§ 496) is met den golfoploop rekening te houden.
Voorts kunnen de golven hinderlijk zijn voor puntdeuren (zie § 52f).
Ten slotte moeten, mede met het oog op den golfoploop, de voorhavens van
de sluis van ruime wachtplaatsen worden voorzien. Ontbraken deze of zouden
zij te kort zijn, zoodat wachtende schepen tegen de kanaalbeloopen gemeerd
zouden moeten liggen, dan zou het kunnen voorkomen, dat die schepen door de
golf hooger op het beloop komen te liggen en bij de daarop volgende daling op
het beloop zullen "stranden". Alsdan zou het zeer geruimen tijd kunnen duren
(bij lange kanaalpanden) voordat die schepen door een op de daling volgende
rijzing van het waterniveau weer vlot zullen komen (wachten op de teruggekaatste golf).
d. Proeven in een waterbouwkundig laboratorium.

De taak van den ontwerper bij het nemen van proeven in een waterbouwkundig
laboratorium is, in nauwe samenwerking met het aan dat laboratorium verbonden
personeel, zorg te dragen, dat de resultaten praktisch te verwezenlijken zijn.
De leider van het laboratorium zal dan ook beginnen met te vragen, wat
ten deze toelaatbaar wordt geacht. Zoo is het bv. ongewenscht bij overschrijding
van bepaalde vervallèn bij een sluis met niet-constant verval over te gaan op een
ander hefschema van de schuiven, ook al zou dit automatisch geschieden. Indien
nl. de overgang niet-automatisch zou moeten geschieden, zal deze wellicht vergeten
worden en bij automatischen overgang, zal er niemand op de sluis aanwezig zijn,
die zich veel van het gevorderde onderhoud van de automaat zal aantrekken.
Daarvoor zal deze te zelden dienst doen.
Anders is het, wanneer de automatiek geregeld zal worden gebruikt, bv.
bij eiken overgang van vulling op lediging. Dan is deze verantwoord.
Een voorbeeld betreft de schutsluis nabij Wijk bij Duurstede in het Amsterdam-Rijnkanaal, welke sluis drie sluishoofden telt (fig. 164). Daarbij is het
bewegingsschema van de schuiven voor het vullen anders dan voor het ledigen,
terwijl het ook verschil uitmaakt of de geheele sluis zal worden gevuld dan wel
de halve. Het verschil tusschen het vullen van de geheele of de halve sluis bestaat
uit wijziging van het interval tusschen het invallen van het mechanisme voor
het openen der deur- en rioolschuiven, dat of 1 min. bedraagt of 2 min. De vraag
rijst hoe de bewegingsinstallatie van de schuiven komt te weten of de schuiven
zullen worden opgetrokken voor het ledigen of voor het vullen dan wel voor
het vullen van de geheele of de gedeelde sluis.
Welnu, door het buitensluishoofd wordt nimmer geledigd en of de geheele
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kolk gevuld of de halve. Wanneer de geheele kolk wordt gevuld is de tusschendeur
geheven of bv. voor reparatie afwezig, wanneer de halve kolk wordt gevuld is
zij gesloten. Bijgevolg zorgt de tuss,çhendeur voor het inschakelen van het verlangde
hefprogramma van de schuiven van het buitensluishoofd.
Door het tusschensluishoofd wordt nimmer de geheele kolk op peil gebracht,
doch of een halve kolk gevuld of een halve geledigd. Is de benedendeur gesloten,
zoo wordt door het tusschenhoofd steeds gevuld, is zij geheven of afwezig, zoo
wordt door dat hoofd steeds geledigd. Bijgevolg regelt de benedendeur het
verlangde hefprogramma van de schuiven van het tusschenhoofd.
Uit de omschrijving van de taak van den ontwerper volgt, dat deze het
initiatief zal moeten behouden. Trouwens de leider van een waterbouwkundig
laboratorium behoeft geen constructeur te zijn: hij zal door ruime ervaring waardevolle adviezen kunnen geven, doch de beoordeeling van het constructieve gedeelte
van het betrokken kunstwerk zal meer op het terrein van den ontwerper liggen.
§ 9.

EISCHEN AAN DE RESERVE TE STELLEN.

Bij het bepalen van den hoofdvorm van de sluis mag de noodzakelijkheid
niet uit het oog worden verloren, dat bij voorkomende herstellingen of onderhoudswerken aan de belangrijkste vitale deelen van de sluis, nl. de deuren met wat
daarmede samenhangt en de schuiven tot het op peil brengen van de kolk, over
de noodige reserve moet worden beschikt, opdat het sluisbedrijf zoo min mogelijk
worde gestoord (zie § 11, punten 2 en 3).
Deuren. Zoo moet worden voorkomen, dat een schutsluis langdurig zou
moeten worden gestremd voor aan de deuren of haar bewegingsinstallaties te
verrichten onderhoudswerken of kleine reparaties. Stremmingen van een onderdeel
van een dag zijn zelfs bij ten deze royaal opgezette sluizen niet altijd te voorkomen.
Het is dus noodzakelijk dat een sluis inwendig over de noodige reserve beschikt.
Ideaal in dat opzicht is een dubbele sluis, zooals de Beatrixsluis te Vreeswijk
(fig. 163), waarvan altijd op zijn minst de helft bedrijfsvaardig moet en kan zijn.
Dezelfde paraatheid geniet men, wanneer een tweede schutsluis van dezelfde
afmetingen als de grootste sluis van een complex daarin zou worden opgenomen.
Ook het maken van een tusschensluishoofd zou de noodige reserve kunnen
bieden, mits de kolk verdeeld wordt in gedeelten, welke op zijn minst het grootste
te verwachten schip met een sleepboot er voor kan bevatten. Ten deze is de
verdeeling van de kolk in twee gelijke gedeelten het beste 1 ). Voor de schutsluis
nabij Tiel, welke het Betuwepand van het Amsterdam-Rijnkanaal met de Waal
verbindt en, evenals de schutsluis in hetzelfde kanaal benoorden de Lek, een
schutkolklengte heeft van netto 350 m, ging de waterstaatsingenieur G. C.
Krayenhoff van de Leur wat de reserve betreft nog verder door twee tusschenhoofden te ontwerpen, welke zoodanig zijn geplaatst (zie fig. 137 of 145, Algemeen
plan), dat bij het uitvallen van welk sluishoofd ook, steeds een schutkolklengte
van 260 m beschikbaar is. Deze schutkolklengte is belangrijk te achten, omdat
zij in de vaart van de Limburgsche mijnen naar Amsterdam veel wordt aangetroffen
(zie voor de motiveering van die le'ngte blz. 8), nl. bij de Maaskanafüatie, het
Maas-Waalkanaal en, zij het ook niet meer dan gemiddeld 20 dagen per jaar
1 ) Voor het nut van tusschensluishoofden terverhoogingvan de capaciteit van de sluis wordt verwezen
naar § 10a, blz. 44.
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(zie blz. 471), te Ravenswaay (verbinding van het Betuwepand van het AmsterdamRijnkanaal met de Lek).
Wanneer in den loop der jaren ernstige be.:,chadigingen aan de drempels, bv.
veroorzaakt door sleepende ankers, zijn te verwachten, zou men ook bij een normale
sluis met tusschenhoofd niet het aangename gevoel hebben, dat men voor alle
eventualiteiten gedekt is. Wij zeggen met opzet: normale sluis. Mochten de
drempels overmatig diep liggen, zoodat reparaties er aàn zouden kunnen worden
uitgevoerd zonder stremming van de scheepvaart (bv. volgens het in fig. 55
en 56 aangegeven systeem, blz. 133), dan is men werkelijk voor alle gevallen
safe. Uiteraard komt zulks minder voor bij de .in de diepte nimmer overmatig
royaal bemeten sluizen voor de binnenvaart (fig. 56) dan bij die voor de groote
vaart (Noordersluis te IJmuiden, fig. 55).
Wat eventueele reparaties aan de drempels betreft, verkeeren hefdeuren in
de beste conditie, ten minste als de drempel op het peil ligt van den kolkbodem.
Daarop hebben sleepende ankers geen vat. Een van bedoelde hefdeuren voorziene
sluis met tusschenhoofd biedt dus de grootste reserve. Daarbij komt, dat kleine
reparaties en onderhoudswerken aan de deuren te allen tijde boven water kunnen
worden verricht zonder de scheepvaart ook maar het minste te hinderen. Dat
hefdeuren praktisch niet uit de hand zijn te bewegen bij storing aan het electrisch
bedrijf (zie § 7, tabel), zou geen bezwaar zijn te achten, indien, zooals bij de
Beatrixsluis te Vreeswijk, in tijden van nood over een diesel- of benzinereserveaandrijving wordt beschikt.
Een onbevredigende reserve had men te IJmuiden voordat de Noordersluis
was voltooid. Toen was de scheepvaart vrijwel geheel aangewezen op de 25 m wijde
en 225 m lange Middensluis, welke weliswaar door een tusschenhoofd in twee
gedeelten was verdeeld, doch waarbij zelfs het grootste gedeelte te kort was voor
de toen geregeld Amsterdam aandoende groote schepen. Bovendien zou bij een
reparatie aan de drempels buitengebruikstelling van de sluis voor langen tijd
noodzakelijk zijn.
Voor groote zeesluizen, welke, zooals gewoonlijk, van roldeuren zijn voorzien,
wordt de grootst mogelijke reserve verkregen door elk sluishoofd - een tusschenhoofd is dan niet noodig - van twee deurkassen, elk met een deur, te voorzien
(Antwerpen, Kruisschanssluis). Indien bovendien de diepteligging van de drempels
daarbij zoodanig .ware, dat er reparaties aan zouden kunnen worden verricht
zonder de scheepvaart te stremmen (fig. 55), zou het ideaal werkelijk zijn bereikt.
Zelfs in de verre toekomst zou dan geen reserve voor een dergelijke sluis noodig
zijn. Tenzij de afmetingen onvoldoende zouden zijn geworden of de capaciteit
te klein -iets wat bv. voor de Noordersluis te IJmuiden vrijwel is buitengesloten zou men dan gevoegelijk kunnen zeggen, dat het sluizencomplex àf is.
Toen de Noordersluis werd ontworpen, was een drooglegging volgens fig. 55
nog nimmer in overweging genomen. Men was reeds zeer tevreden met het systeem
volgens fig. 54, waarbij voor reparaties aan de drempels de scheepvaart geheel
moest worden gestremd! Daarom werd toen het maken van een hierboven bedoelde
ideale sluis niet bepaaldelijk overwogen en achtte men zich pecuniae causa
voldoende gedekt, wanneer slechts het buitensluishoofd van twee deurkassen,
elk met één deur, zou zijn voorzien, httgeen dan ook aldus is uitgevoerd.
Ook zou voor toepassing in aanmerking kunnen zijn gekomen: elk sluishoofd
van één deurkas te voorzien en het bouwen van een afzonderlijk deurendok, waarin
ook de reserve-deur wordt bewaard (zie § 23c).
In beide laatste gevallen is men evenwel, wat de bedrijfsvaardigheid van
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de sluis betreft, niet gedekt tegen reparaties aan drempels of railbaan van de
één deurkas bevattende sluishoofden. Dan zou het ideaal niet eerder zijn bereikt,
dan nadat een tweede sluis van dezelfde afmetingen als de grootste uit het complex
sluizen zou zijn bijgebouwd.
Geldelijke overwegingen zullen echter veelal oorzaak zijn, dat men, wat
zijn eischen betreft, water in zijn wijn zal moeten doen.
Behalve in de gevallen, dat elk sluishoofd van een dubbele beweegbare vvaterkeering is voorzien, de eene in reserve van de andere, zooals bij de Kruisschanssluis
te Antwerpen, is het zaak te bevorderen, dat het uitwisselen van de deuren in een
zeer vlot tempo kan plaats hebben (§ 24).
Schuiven. Van tijd tot tijd zeker voorkomende mankementen aan de
schuiven of hare bewegingsinstallaties zijn slechts op den hoofdvorm van de sluis
van invloed, indien de muren riolen bevatten voor het op peil brengen van de schutkolk. De paraatheid van de sluis zal dan steeds een reserve vorderen, welke zou
kunnen bestaan uit het in voorkomende gevallen schutten met één riool in de
plaats van met twee. Voor het geval met slechts één riool zou kunnen worden
volstaan (zie blz. 28 en 29), moet in gevallen van nood gerekend worden op
reserve-vulling van de sluis door de deuren, doch de vraag rijst dan, waarom
dan niet alleen met deze laatste kan worden volstaan.
Bij de Noordersluis te IJmuiden heeft men aan elke sluiszijde telkens twee
riolen ..naast elkander.
Schuiven in de deuren vormen, wat de gevorderde reserve betreft, slechts
een detail van de deuren: zij vormen elkanders reserve.
§ 10.

HOOFDVORM VAN EEN SCHUTSLUIS.

Na het behandelde in de§§ 3 tot en met 9 kan de aan een schutsluis te geven
vorm worden bepaald. Aangezien deze in beginsel voor zeesluizen en binnenscheepvaartsluizen gelijk is, zal er tusschen beide categorieën geen onderscheid
worden gemaakt. Evenwel zullen de verschillen worden aangeduid.
a.

Vergrooting van de capaciteit.

In § 4 is er op gewezen, dat de meeste tijd bij het doorschutten van schepen
verloren gaat met het in en uit de sluis varen. Daarom dient alles in het werk
te worden gesteld om dit tijdverlies tot een minimum te reduceeren.
Doelmatige inrichting van wachtplaatsen. Buiten de sluis, in de
voorhavens, moet een goede orde zooveel mogelijk worden bevorderd. De
wachtende schepen moeten buiten het vaarwater der uit de sluis varende schepen
worden opgesteld. Voorts dienen onnoodige manoeuvres van na het wachten
opvarende schepen te worden voorkomen, zooals het in de juiste richting zwenken
en het eerst verhalèn van ondiep water (kanaalbeloop, zie§ Se) naar het diepere 1 ).
Zulks wordt bereikt door het inrichten van doelmatige wachtplaatsen voor
schepen, welke zoodanig ten opzichte van het vaarwater van de uit de sluis varende
schepen moeten zijn gelegen, dat daar geen wachtend schip in komt te liggen.
De wachtplaatsen moeten ten opzichte van de sluismuren liggen als aangegeven
1 ) Reeds door het verbeteren van de in plattegrond in beginsel juist getraceerde wachtplaatsen voor
schepen van de sluizen van het Julianakanaal, werd de capaciteit er van met niet minder dan bijna 25°.;
vergroot. (Zie "de Ingenieur" no. 15 van 1939, artikel van den waterstaatsingenieur C. J. Witteveen).
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in fig. 10a. Ook zijn wel eens wachtplaatsen in het verlengde van de sluismuren
gemaakt. Er werd, dan geredeneerd, dat het in de sluis varen daardoor wordt
vergemakkelijkt. Doch men vergat daarbij, dat het uit de sluis varen er veel
moeilijker door wordt, vooral voor lange schepen, welke breed zijn ten opzichte
van de sluis. Deze toch kunnen eerst belangrijk van richting veranderen buiten
het nauwe gedeelte van de sluis. Bij sleepen zal de geheele sleep daarbuiten moeten
zijn gekomen, zoodat de wachtplaatsen zeer ver uit de sluis zouden moeten worden
aangebracht. Anders is ·zulks evenwel voor de schepen, welke, zooals voor het in
fig. lOa aangegeven geval, buitendesluiswachten, Ter plaatse tochis het vaarwater
voldoende wijd om onmiddellijk met het roer of ·anderszins te manoeuvreeren
ten einde van richting te veranderen. Bovendien kan bij de oplossing volgens fig. 10a

Fig. 10a.

Schets van een ideale wachtplaats voor schepen voor een enkele sluis.

Fig. 10b. Schets van een ideale wachtplaats voor schep~n voor een dubbele sluis.

de sluis in tegenstelling van in het andere geval, in volle vaart verlaten worden.
Daarentegen moet in dat geval het in de sluis varen met de noodige omzichtigheid
geschieden, hetgeen evenwel tegenover het andere geval geen nadeel beduidt,
omdat ook daarbij moet worden gevaren, rekening houdende met de gesloten
sluisdeur. Uit een en ander volgt, dat het in normale gevallen niet juist is te
achten de wachtplaatsen in het verlengde van de sluismuren te plaatsen: niet
alleen zouden de wachtplaatsen er aanzienlijk door worden verlengd, ook zou
zulks leiden tot verkleining van de sluiscapaciteit.
L e n g t e y a n d e w a c h t p 1 a a t s. Het is moeilijk de lengte L van
de wachtplaatsen vast te stellen. Zelfs het begrip "lengte" is moeilijk te definieeren,
Is de wachtplaats met een knik in den plattegrond doorgetrokken tot aan het
sluisgebouw in engeren zin, zooals voor binnenscheepvaartsluizen doorgaans
het geval zal zijn 1 ), dan zouden sleepbooten en smalle schepen gevoegelijk kunnen
meren tusschen den knik en het sluisgebouw in en kan een gedeelte van dezen
afstand, bv. tot op 6 à 8 m uit het verlengde van den voorkant van den sluismuur
met een maximum dat gelijk is aan de lengte van een groote sleepboot (40 à
50 m), in de wachtplaats worden opgenomen.
Ook voor zeevaartsluizen, waarbij de wachtplaatsen niet met het eigenlijke
sluisgebouw zijn verbonden 2), kan de wachtplaats langer worden genomen dan
in engeren zin. Immers zullen de aan een der uiteinden vastgemeerde schepen
daar voorbij uitsteken, zoodat de wachtplaatslengte bemeten zou kunnen worden
van een punt op bv. 10 m à 20 m vóór de eigenlijke wachtplaats tot een op bv.
10 à 20 m er achter.
1)
2)

Zie § 37b.
Zie § 37a.
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Voor sleepslu1zen komt het voldoende voor dat één formatie schepen, welke
in haar geheel in de kolk past, er ligplaats aan kan vinden, voor andere sluizen
evenwel, al naar gelang van het te verwachten verkeer, dat schepen, welke eentot tweemaal de kolk kunnen vullen, er aan kunnen meren. Mocht reeds in normale
gevallen eenmaal onvoldoende zijn, zoo zou de capaciteit van de sluis onvoldoende
zijn te achten, omdat de schepen dan veelal te lang op doorschutten zouden
moeten wachten (zie § 4).
In elk geval moet de mogelijkheid aanwezig zijn om de voorloopig met de
kolklengte van de sluis overeenkomende lengte van de wachtplaatsen te vergrooten.
In verband daarmede moet de lengte der voorhavens voldoende zijn. Staat de
voorhaven van een sluis dwars op een anderen vaarweg (bv. rivier), .zoo moet
rekening worden gehouden met het in die haven zwenken der sleepen en dan
moet tusschen het einde van de eventueel verlengde wachtplaats en dien anderen
vaarweg nog voldoende ruimte aanwezig zijn om de schepen op eenvoudige wijze
aan het van de sluis afgekeerde einde van de wachtplaats te kunnen meren. (Voor
de Beatrixsluis te Vreeswijk is de lengte der voorhaven 1100 men begint de wachtplaats op 650 m van de rivier, de Lek, af.j
·
B r e e d t e v a n d e w a c h t p 1a a t s. Belangrijk is de bepaling van
de grootte der breedte a van de wachtplaatsen. Eenerzijds moet a zoo breed z:ijn,
dat het breedste te schutten schip of de breedste in eenmaal te schutten formatie
schepen er niet buitensteekt, anderzijds moet de breedte a zoo klein mogelijk zijn
om te voorkomen, dat de wachtplaats te ver van de schutkolk verwijderd komt
te liggen of, wanneer een dubbele sluis is ontworpen, dat het sluiseiland (fig. lOb)
te breed wordt.
Hier heeft men dus te maken met tegenstrijdige belangen, welke om een
compromis vragen.
In elk geval mag a niet grooter zijn dan de sluiswijdte, omdat voorkomen
moet worden, dat er in de wachtplaatsen twee rijen schepen naast elkander komen
te liggen, welke niet aldus in de kolk passen. Het gevolg daarvan zou zijn, dat
de schepen uit de tweede rij, welke nà die uit de eerste zijn aangekomen, het eerst
zouden worden doorgeschut.
Voor niet te breede sluizen, welker wijdte is gedimensionneerd naar de breedte
van het grootste te verwachten schip, is het verstandig a gelijk te maken aan de
sluiswijdte (bv de 12 m breede schutsluizen te Jutphaas, wederzijds van het
Amsterdam-Rijnkanaal).
Voor de breedere sluizen, welker wijdte is gebaseerd op de breedte van een
in eenmaal door te schutten formatie schepen, behoeft a niet zoo groot te zijn
als de sluiswijdte, omdat de formatie normaal smaller zal wezen (zie blz. 8).
Voor de sluizen te Wijk bij Duurstede, Ravenswaay en Tiel (hoofdkanaal
van de Amsterdam-Rijnverbinding) is a gelijk genon:1en aan 16 m, terwijl de
sluiswijdte 18 m is. Daarbij is uitgegaan van de overweging, dat desnoods op
eenig bijsturen van de de schutkolk verlatende schepen om niet te dicht langs de
wachtende schepen te varen, mag worden gerekend (sluiswijdte royaal ten opzichte
van het breedste schip).
Voor de Beatrixsluis te Vreeswijk, welke gelegen is in een zijtak van het
hoofdkanaal en na voltooiïng daarvan haar beteekenis voor de Rijnvaart (groote,
breede schepen) zal verliezen, is gemeend a niet breeder te moeten maken dan
14 m, zijnde ongeveer de breedte van het grootste bestaande Rijnschip. In de
praktijk heeft zulks goed voldaan.
D ub b e 1 e s 1 ui s. Is te verwachten, dat de scheepvaart van dien aard
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zal zijn, dat met een enkele sluis niet zal kunnen worden volstaan, zoo is een
aanzienlijk grootere capaciteit te bereiken door een dubbele sluis te bouwen,
zooals voor de Beatrixsluis te Vreeswijk het geval was. Met het oog op dè wachtplaatsen zou het ideaal zijn bereikt, indien de sluis zou zijn ingericht volgens
fig. IOb of fig. 164, waarbij steeds de boven den wind gelegen wachtplaats kan
worden gekozen. Aldus zou evenwel een zeer breed sluiseîland ontstaan en de
bediening van de dubbele sluis, als één geheel beschouwd, minder eenvoudig
worden (minder compact geheel).

Fig. lla.

Schets van een wachtplaats voor schepen voor een dubbele sluis (tusschenvorm).

-.~L~~==----------1
______.~!={==============(=!=~=-=:::::::-===j=t=li===-=:
- ---.-~ - -- -

1----------~-.
~
------___.:.-~----,----~=--------.--,-------~(-.---1

t~---

L

----J

hl

_L__ _ _ _ _~_

Fig. 116.

Idem.

In Vreeswijk is daarom een tusschenvorm gekozen (fig. 11 a en fig. 163),
waarbij de schepen in beginsel niet wachten aan het verlengde van den gemeenschappelijken middenmuur. Aangezien de beide kolken onafhankelijk van elkander
worden gebruikt, moet de scheepvaart bij de sluis soms links houden, soms
rechts, hetgeen in de praktijk geen bezwaar is gebleken. Hoewel de verlengden
van den middenmuur niet voor wachtende schepen zijn bestemd - zij dienen
om te voorkomen, dat de staart van een langzaamvarende, dus slecht bestuurbare,
sleep, bestemd voor de eene kolk, overwaait naar het vaarwater van de andere
en voorts ten gerieve van de bediening van de sluis (§ 56) - worden zij er wel
voor gebruikt. Dat de schepen dan een weinig in het vaarwater van de uit de sluis
komende schepen steken, is geen bezwaar gebleken: de afstand tuss.chen het
voorste der wachtende schepen en de sluis in engeren zin is voldoende groot
en deze laatste voldoende breed gebleken voor het bijsturen der schepen.
In de fig. 11 b en 161 is een andere tusschenvorm aangegeven, Daarbij is
de te bezigen wachtplaats niet steeds boven den wind gelegen, Het sluiseiland
wordt daarbij een wachtplaatsbreedte smaller. Boven de situatie volgens fig. l la
heeft die van fig. 11 b het voordeel, dat de schepen bij het naderen van de sluis
steeds rechts houden. Nadeelen zijn het minder compacte geheel, waardoor bv.
bij toepassing van hefdeuren niet met één hefportaal van drie torens zou kunnen
worden volstaan, maar dat twee hefportalen, elk van twee torens, zullen moeten
worden gemaakt, en, voor de bediening, de mindere overzichtelijkheid, waardoor
deze op minder drukke tijdstippen vermoedelijk niet door één beambte mogelijk
is. Bovendien zou de invaart onsymetrisch worden, waardoor het stuurhouden
wordt bemoeilijkt. Voor ruime sluizen is dat laatste bezwaar van weinig beteekenis,
voor nauwer om de schepen passende sluizen zou het kunnen worden ondervangen door het divergeerende gedeelte van het geleidingswerk als open constructie
uit te voeren (zie § 376), hoewel dan de overgang van het wijde voorhavenprofiel
naar de nauwe sluis min of meer plotseling zal zijn.
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De tusschenvorm volgens fig. 11 b is toegepast voor het sluizencomplex te
Ravenswaay van het Amsterdam-Rijnkanaal (fig. 161), waarvan de doorvaart
meestal open is (zie blz. 471) en de scheepvaart dus niet, zooals te Vreeswijk,
gewend kan geraken aan het linkshouden bij nadering van de aan bakboord gelegen,
gesloten zijnde, sluis.
Voor het geval voorts een schutsluis moet worden gebouwd naast een bestaande
en het gewenscht is deze in te richten voor het spuien van ijsschollen (zie blz. 338),
terwijl de bestaande zich daartoe niet zou leenen, zou zijn te overwegen de middenpier achterwege te laten: deze zou het ijs in de voorhaven van de bestaande sluis
en mogelijk ook daarbuiten, vasthouden. Hiertegen zou geen bezwaar bestaan
indien de afstand tusschen beide sluizen royaal bemeten is en de middenpier als
wachtplaats zou kunnen worden ontbeerd. Men mag evenwel niet uit het oog
verliezen, dat het spuien van ijs slechts bijzaak is en dat de belangen van de
scheepvaart gedurende het overgroote gedeelte van het jaar daar niet aan mogen
worden opgeofferd.
Moet voorloopig met één sluis worden volstaan en wordt in het ontwerp
er op gerekend, dat later een tweede sluis naast de eerste moet worden gebouwd
(schutsluis te Wijk bij Duurstede), dan is in elk geval de situatie van fig. 106 aan
te bevelen: het breede sluiseiland vergemakkelijkt het vormen van een bouwput
voor de tweede sluis.
Bijzondere ge va 11.e n. In bijzondere· gevallen verdient het aanbeveling van de plattegronden volgens de fig. 10a, 10b of lla en b af te wijken.
Staat bv. een schutsluis zeer dikwijls open, dan is het voordeelig een dubbele
sluis te bouwen, zoodat de in beide richtingen varende schepen elkander in de
sluis kunnen passeeren. Indien in een dergelijk geval geen zuinigheid met schutwater behoeft te worden betracht, zou de gemeenschappelijke middenmuur
achterwege kunnen blijven en zouden beide sluizen bij het schutten steeds ê!ls
één geheel kunnen worden beschouwd.
l
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Fig. 12. Schets van een wachtplaats voor schepen voor een dubbele sluis met éénrichtingverkeer.

Alsdan zouden de wachtplaatsen het best in het verlengde van den voorkant
van de sluismuren kunnen worden gemaakt (fig. 12). De wachtende schepen
zouden de deuren zoo dicht mogelijk mogen naderen: de wachtplaatsen kunnen
geacht worden te beginnen nabij de deuren. Daarbij is er op gerekend, dat het
verkeer steeds rechts houdt.
Dergelijke oplossing is naar het denkbeeld van den waterstaatsingenieur
F. Volker voor het eerst verwezenlijkt te Limmel (zuidelijk.einde van het Julianakanaal), waar onvoldoende ruimte aanwezig was voor een voldoend lange voorhaven.
Inrichting wachtplaatsen. De wachtplaatsen moeten zoodanig z;ijn ingericht, dat de schepen er vlot aan kunnen meren: goede meergelegenheid, geen
kans op schadevaring of beschadiging van het schip.
Voor een bespreking van de constructie van wachtplaatsen wordt verwezen
naar § 37.
Inrichting van de sluis in engeren zin. Ter opvoering van de capaciteit
is het geboden gladde sluismuren en schutkolken van dezelfde wijdte als de hoofden
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te maken: alle schepen moeten gelijktijdig gang kunnen zetten om de kolk te verlaten.
Ook hier is een goede meergelegenheid noodzakelijk te achten en moet
beschadiging der schepen of muren zijn buitengesloten. De schippers moeten
er op kunnen vertrouwen, dat overal bolders aanwezig zijn, waar zij noodig zijn.
Een en ander verhoogt de snelheid van binnenvaren. Voorts is een in de lengte
of doorsnede te krap bemeten kolk oorzaak van tijdsverlies: in het eerste geval
zouden de schepen zeer langzaam de sluis moeten binnenvaren om aan den juisten
bolder gemeerd te komen liggen. In het tweede geval zou het onmogelijk zijn
anders dan uiterst langzaam de sluis binnen te varen. Een schutkolk, bemeten
naar de grootste formatie schepen of naar het grootste schip, zal in de normale
gevallen royaal bemeten zijn.
Ook op den duur van het omzetten van de kolk moet zooveel mogelijk worden
bespaard. In de eerste plaats moet om dit te bereiken de deur snel achter de
schepen worden gesloten en moet de beambte, die deze manoeuvre verricht,
onmiddellijk na het sluiten de kolkomzetting kunnen inleiden (zie § 56).
Voorts moet het vullen en ledigen van de kolk zoo snel mogelijk geschieden,
hetgeen te bereiken is door constructies toe te passen waarvan de doelmatigheid,
althans wanneer daarbij groote hoeveelheden schutwater zijn betrokken, tevoren
in een waterbouwkundig laboratorium is onderzocht.
Wat de rustige ligging van de schepen in de kolk betreft, behoeft de duur
van het vullen of ledigen van een groote sluis bij de grootste vervallen zelden
8 min. te overschrijden, van een kleine sluis bij gering verval zelden 2 à· 3 min.
Evenwel kan dan, zooals wij op blz. 35 zagen, een te groote snelheid van
het water in het kanaal ontstaan of een te groote golfoploop, hetgeen onder
omstandigheden mede in het laboratorium zou kunnen worden onderzocht.
Soms zal alleen het vullen langzamer moeten geschieden, soms alleen het ledigen
(bij de sluis te Wijk bij Duurstede, wijdte 18 m, lengte 360 m, grootste verval
8,6 m, vordert de vulling maximaal 8 min. en de lediging wegens den golfoploop
in het kanaal 12 min.).
.
Verder kan nog eenigen tijd worden bespaard door de beweegbare waterkeering reeds te openen voordat het verval geheel is verdwenen. Zulks is niet
bij alle deurtypen mogelijk en het juiste tijdstip kan in voorkomende gevallen
·automatisch in de bedieningsruimte worden aangeduid (zie § 51). Bij de sluis
te Vreeswijk is gebleken, dat de deur (hefdeur) gevoegelijk kan worden geopend
bij een verval van 0,20 m zonder dat de schepen daar iets van bemerken.
Voorts verhoogt het snel openen van de beweegbare waterkeering de capaciteit
van de sluis, niet zoozeer wegens de directe tijdsbesparing, doch in hoofdzaak,
doordat de schippers daardoor worden gesuggereerd. Door het snel zien verloopen
van het geheele schutbedrijf - vooral het snel openen van de deur zal indruk
maken - zullen de schippers zich, mogelijk onbewust, ook gaan haasten met
die handelingen, welke geheel van hen afhangen en welke de duur van het doorschutten zullen verkorten, ·zóoals het tijdstip, waarop begonnen wordt met het
uit de sluis varen. Inderdaad blijkt te Vreeswijk, waarbij de deuren boven water
met een snelheid van 0,35 m/sec worden geheven, dat de schippers de sluis onmiddellijk beginnen te verlaten, als ze de kans schoon zien, nog voordat het sein
,, veilig" is gegeven.
Aldus behoeft het omzetten van de kolk (openen en sluiten van de deuren
inbegrepen), afhankelijk van de sluisgrootte en het verval, niet meer dan· 3 à 10
minuten te vorderen, aangenomen dat de op de aansluitende kanalen optredende
verschijnselen zulks toelaten.
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Onderverdeeling van de schutkolk. Wil men de sluiscapaciteit nog
meer vergrooten, zoo zou de kolk kunnen worden onderverdeeld door een of
meer tusschenhoofden 1 ). Over het algemeen zal dan geschut worden met een
gedeelte van de kolk, hetgeen op zichzelf reeds eenige tijdsbesparing geeft (geringere
hoeveelheid schutwater). Doch ook op andere wijze kunnen tusschensluishcofden
de schutcapaciteit verhoogen.
Wanneer nl. de schutsluis voorzien is van één tusschensluishoofd en de
scheepvaart op bepaalde uren in hoofdzaak in één richting plaats vindt (bv. een
sluis naast een tijrivier, waarop de scheepvaart bij voorkeur plaats heeft met
stroom achter) zou reeds met de voorste kolk kunnen worden geschut, terwijl
de achterste bezig is zich met schepen te vullen. In dat geval is het gewen:scht
de kolk door het tusschenhoofd in twee gelijke deelen te verdeden, zoodat een
bepaalde formatie schepen steeds in de gedeelde kolk past, hetzij in de voorste,
hetzij in de achterste (schutsluis te Wijk bij Duurstede).
Is de schutsluis van twee tusschenhoofden voorzien (schutsluis in het
Amsterdam-Rijnkanaal nabij Tiel, zie§ 9 en fig. 137 of 145), waardoor twee korte
kolken (nuttige lengte 85 m) en daar tusschenin een langere kolk ontstaan, zou
het doorschutten van vrijvarende schepen over het algemeen nog meer kunnen
worden bekort doordat de kleinere kolken spoediger als voldoende met schepen
te zijn gevuld kunnen worden beschouwd. Bij groot in één richting domineerend
verkeer beschikt men dan over drie kolken, waarmede kan worden geschut en
tevens over een combinatie van één kolk met een nuttige schutlengte van 85 m
en een met een lengte, welke gelijk is aan die van de beide overige kolkgedeelten
tezamen.
Opgemerkt zij, dat er aldus niet uitsluitend tijdwinst is te verkrijgen, omdat
het in de kolk, van 85 m lengte varen meer tijd in beslag zal nemen dan in een
van grootere lengte, omdat er omzichtiger zal moeten worden gevaren in verband
met de geringe lengte. Alles bij elkander genomen zal er evenwel een capaciteitsvermeerdering door worden verkregen.
Wanneer er geen sprake is van spitsuren voor de scheepvaart in de eene
dan wel in de andere richting redeneert men soms: de kolk is bv. 260 m lang,
doch normaal wordt slechts een bv. 160 m lang gedeelte gebruikt en in uitzonderingsgevallen wordt de lengte met 100 m vergroot, wordt er dus met de geheele sluis
geschut. Aldus is het tusschenhoofd excentrisch aangebracht en wordt in beginsel
nimmer geschut met het 100 m lange kolkgedeelte.
Nog meer wordt de schutcapaciteit vergroot door, zooals te Vreeswijk, twee
gelijke schutkolken naast elkander te bouwen en dan bv. zooveel mogelijk met
één kolk te schutten en slechts met beide zoodra de vaart voor één kolk te druk
is geworden. Zou door elke kolk slechts éénrichtingsverkeer plaats hebben, dan
zouden beide sluizen gelijktijdig in gebruik zijn en dan zou de plattegrond kunnen
worden als aangegeven in fig. 12. De aanwezigheid van een middenmuur zou het
verkeer nog soepeler maken: de beide kolken zouden onafhankelijk van elkander
kunnen worden gebruikt.
Mechanische sleepdienst. Soms wordt een schutsluis ter vergrooting van
de capaciteit van een mechanischen sleepdienst voorzien. Deze is op zijn plaats
bij druk door niet van een eigen mechanische voortbeweging voorziene schepen
bevaren sluizen of bij sluizen, welke om de een of andere reden niet als sleepsluis
zijn gebouwd, doch zulks wel behoorden te zijn. Voor deze laatste zou de mecha1
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Voor het nut dezer onderverdeeling in zake de gevorderde reserve wordt verwezen naar § 9.

nische sleepdienst behulpzaam moeten zijn aan het breken en het weder formeeren
van de sleepen. Ook worden wel tot dat doeleinde bij de betrokken sluizen sleepdiensten van sleepbooten ingericht (Julianakanaal).
Behalve met het oog op vergrooting van de capaciteit van de sluis wordt wel
een mechanische sleepdienst ingericht om te voorkomen, dat de schepen per
ongeluk of met opzet de sluisdeuren aanvaren. Zulks is het geval bij het strategisch
zoo belangrijke Panamakanaal, waarbij alle schepen door vier tractoren, op elken
sluismuur één vóór het schip en één er achter, in het gareel moeten worden
gehouden, ook gedurende het schutten (zie ook § 45, blz. 333).
Behoudens in de gevallen, zooals bij het Panamakanaal, zijn mechanische
sleepdiensten voor zeevaartsluizen geheel overbodig te achten (geen sleepen,
alle schepen beschikken over eigen beweegkracht).
Voor doelmatig ontworpen en aan het té verwachten scheepvaartverkeer
aangepaste sluizen voor de binnenscheepvaart kan een mechanische sleepdienst
worden gemist indien, zooals in den laatsten tijd vóór den oorlog, de meeste
vrijvarende schepen op eigen beweegkracht kunnen varen. De weinige schepen,
welke daar niet toe in staat zijn, zouden zich bij het in en uit de sluis varen aan
de snellere schepen kunnen vastklampen. Desnoods zou men die snellere schepen
kunnen verplichten dit vastklampen in het belang van een vlot verkeer te gedoogen.
Een mechanische sleepdienst zou kunnen bestaan uit:
1. een loopkat, zich kunnende voortbewegen in de as van de sluis en langs
die der wachtplaatsen (sluis te Janville, Canal de St. Quentin, Frankrijk,
waar nog zeer veel schepen worden aangetroffen, welke niet voorzien zijn
van eigen beweegkracht);
2. een tractor, welke langs een der muren en de wachtplaatsen wordt voortbewogen,
voor breedere sluizen een voor het opgaande en een voor het neergaande
verkeer (sommige sluizen van het J ulianakánaal, doch slechts in ontwerp);
3. een kaapstander nabij elk sluishoofd (sluis nabij Zutphen, om gebroken
sleepen behulpzaam te zijn);
4. electrisch langs de muren voortbewogen bolders, bv. 5 m h.o.h., of een van
bolders voorziene starre of opvouwbare heugelstang, welke langs de muren
wordt voortbewogen (patenten van recenten datum, welke wel niet voor uitvoering in aanmerking zullen komen).
De beste, doch niet de goedkoopste, methode komt schrijver voor de onder 1.
genoemde, waarbij de op de schepen uitgeoefende kracht werkt volgens de as
van voortbeweging.
Bajonetsluis. In afwijking van bovenstaande beginselen wordt een sluis,
welke geschikt moet zijn voor het gelijktijdig doorschutten van twee onafhankelijke
schepen pecuniae causa of bij gebrek aan voldoende ruimte in langsrichting nog
wel eens van een breede, korte kolk, waarin de twee schepen naast elkander
komen te liggen, voorzien. Het tweede motief om tot den bouw van een dergelijke
sluis over te gaan gold eerder, toen een sluis nog niet werd beschouwd als zijnde
één geheel met de wachtplaatsen.
Ten einde overmatig lange .sluisdeuren te vermijden, werd een sluis met
breede kolk gemaakt volgens fig. 13a, doch nadeden van dat type zijn, dat het
eerste schip om plaats te maken voor het tweede in totaal tweemaal moet worden
verhaald en dat het eerst aangekomen schip de kolk het laatste zal verlaten. Daarom
zijn wel bajonetsluizen gebouwd (fig. 13b), Nadeel van een bajonetsluis is, dat
elk schip in de kolk eenmaal moet worden verhaald. Om daaraan tegemoet te
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komen zijn wel naar het denkbeeld van den waterstaatsingenieur R. Loman,
bajonetsluizen van bijzonderen plattegrond gebouwd (fig. 13c), voor het eerst
kort na 1920 te Nederweert (Limburg), waarbij een schip, dat alleen wordt
doorgeschut, in het geheel niet behoeft te worden verhaald, en om in de kolk
plaats te maken voor een tweede schip slechts over het àchterste gedeelte. Van
het tweede schip behoeft voor het uitvaren slechts het vooreinde te worden
verhaald 1 ), Nimmer behoeft een schip bij het gelijktijdig doorschutten van
twee schepen dus meer dan voor de helft te worden verhaald (bekorting van den
schuttijd, dus vergrooting van de sluiscapaciteit).
Het is gewenscht aan de voorhavens van de verbeterde bajonetsluis (fig. 13c;)
zoodanigen vorm te geven, dat de schepen volgens de gewenschte richting in
en uit de sluis kunnen varen. Zoolang slechts één schip wordt geschut heeft de
wachtplaats bij dat type een idealen vorm. Door doelmatige seinen zal den schepen
tijdig bekend moeten worden gemaakt in welk der beide richtingen in de sluis
moet worden gevaren.
Fig. 13a. Schets van een sluis
met breede kolk.

Fig. 13b.

Schets van een bajonetsluis.
Voorbeeld: Lemmer.

Fig. 13c.

Schets van een verbeterde bajonetsluis.
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Door de sluishoofdmuren te traceeren volgens de streepjeslijn van fig. 13c
wordt zonder extra kosten bereikt, dat een enkel schip, dat niet behoeft te
worden verhaald, breeder kan zijn dan normaal. Het is evenwel de vraag of deze
verfijning in de praktijk tot haar recht zou komen: wordt het betrokken schip
bij vergissing toch verhaald en komt er een tweede schip naast te liggen, dan
zou het eerstaangekomen schip in de kolk gevangen zitten. En wanneer geen
vergissing wordt begaan kan bij doorschutting van het abnormaal breede schip
geen tweede worden medegeschut (verkleinin~ van de sluiscapaciteit).
Korte, breede sluis. Een en ander doet de vraag rijzen of het niet voordeeliger is in de plaats van welke bajonetsluis ook, een sluis te bouwen, waarvan
de kolk breed is en de hoofden even wijd als de kolk. Zulks zou de capaciteit van
de sluis ten goede komen. In de eerste plaats behoeven de schepen dan in het
geheel niet te worden verhaald, terwijl voorts beide schepen de kolk gelijktijdig
kunnen verlaten. Wegens den eenvoudiger vorm van de hoofden zouden deze
wellicht, ondanks de langere deuren, niet leiden tot verhooging van de kosten.
En al zouden deze wat hooger zijn, de grootere capaciteit zal dezen ten volle
waard zijn!
1)
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Zie "de Ingenieur" 1925, blz. 7î:!6,

In het laatste geval zouden de in eenmaal door te schutten schepen achter
elkander in de wachtplaats kunnen wachten (beperking van de wachtplaatsbreedte).
Driewegsluis. Vermelding verdient nog een bijzonder sluistypet dat slechts
voor weinig drukke vaart geschikt ist nl. de driewegsluis (fig. 14). Een dergelijke
sluis is in de jaren 1934-1936 in het Damsterdiep (Groningen) gebouwd.

Fig. 14. Schets van een driewegsluis. (Damsterdiep, houten roldeuren).

b.

Maatregelen tegen onder- en achterloops heid.

In § 5 is een beschouwing aan de onderloopsheid gewijdt thans zal worden
nagegaan in hoeverre de vorm van de sluis er door zal worden beïnvloed.
Wij zullen weer uitgaan van den meest primitieven sluisvorm, nl. waterkeerende sluishoofden en een niet-waterdichte schutkolk.
Vergrooting kwellengte. Voor het geval de tegen onderloopsheid geheide
damwanden niet tot in een waterdichte grondlaag kunnen reikent zou het gewenscht
kunnen zijn elk sluishoofdeinde van een damwand te voorzien. Doch ook in andere
gevallen is het aanbrengen van twee damwanden gewenscht, de eene in reserve
van den anderen. Wanneer twee damwanden vereischt zouden zijn, verdient
het aanbeveling nog een derde aan te brengen. Bij de Noordersluis te IJmuiden
is destijds van het beginsel uitgegaàn, dat het kwelwater op zijn minst, hoe het
zich ook een uitweg zoekt, twee damwanden moet passeeren. De stalen omringingsdamwand, waarbinnen de sluishoofden zijn gebouwd, vormt nog een
extra reserve (zie fig. 37).
Wanneer twee damwanden worden toegepast, rekene men er steeds op,
dat een er van lek is, zoodat tusschen de damwanden in, onder den sluisvloer,
het volle verval zich zal doen gelden. Men rekene dus niet op eenigen drukvat.
Indien aan de sluishoofden geen voldoende kwellengte is te ontleenen, zou
men kunnen overwegen, om, evenals wel bij stuwen geschiedt" den sluisvloer
te verlengen met behulp van een waterdichte bodem- en" zoo noodigt oeverbekleeding" bv. bestaande uit klei, beschermd door steenbezetting. Zulk een
bekleeding zou alleen aan de hoogwaterzijde van het buitenhoofd voldoen en
dan nog slechts als het verval eenzijdig is. Bij averechtsch verval zou de waterdichte bekleeding geen waarborg geven tegen het oplichten door opwaarts
gerichten wateroverdruk. Ook bij het binnen- of tusschensluishoofd zou een
dergelijke bekleeding niet voldoen, zelfs niet, wanneer het verval eenzijdig
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is, omdat de kans groot zou zijn, dat de bekleeding onder het ledigen van de
kolk zal worden opgelicht. Bedoelde suggestie kan dus niet voor toepassing in
aanmerking komen.
Het middel evenwel om de sluishoofden op waterkeerende wijze te verlengen,
is het ma~en van een waterdichte tegen op- en zijwaartschen waterdruk bestand
zijnde schutkolk. Weliswaar zouden slechts de aan de sluishoofden grenzende
gedeelten van de schutkolk aldus behoeven te worden gemaakt, maar dan is het
aangewezen de tusschenliggende stukken ook op deze wijze in te richten 1 ).
Zouden de kolkwanden door stalen damwanden worden gevormd, dan zou
daartusschenin een waterdichte vloer kunnen worden gemaakt, welke voldoend
zwaar is geconstrueerd om aan den te verwachten opwaartschen wateroverdruk
weerstand te kunnen bieden, en waarvoor twee oplossingen mogelijk zijn. De
eerste oplossing betreft het maken van een vloer van ongewapend beton met
voldoende gewicht om niet te worden opgelicht, de tweede het aanbrengen van
een vloer van gewapend beton, welke in dwarsrichting aan de uiteinden tegen de
damwanden is opgelegd. Tegen beide oplossingen zijn bezwaren in te brengen.
De eerste zal een zeer dikken vloer vereischen, welke weliswaar in den natte zou
kunnen worden gestort, bij de tweede zijn de opleggingen op den damwand minder
fraai te achten (op de damplanken vóór het heien gelaschte stalen onderdeelen),
zal de vervaardiging van de plaat in den droge moeten geschieden en moet rekening
worden gehouden met de mogelijkheid, dat vloer en damwanden tezamen omhoog
zullen worden gedrukt (diepreikende damwanden).
Beide oplossingen zouden groote uitgaven vorderen en de verkregen oplossing
is minder fraai en duurzaam te achten dan een in beton alleen, welke dan ook
bij uitstek voor uitvoering in aanmerking komt. Zij bestaat uit het maken van
een vloerplaat van gewapend beton, waarin de muren zijn geklemd; de kolk
verkrijgt in dwarsdoorsnede het zoogenaamde "bakprofiel" (z1e bv. fig. 155 b).
Aangezien de geheele kolk niet uit één geheel zou kunnen bestaan - zulks
in verband met uitvoeringsmoeilijkheden en met scheurvorming (zie§ 33 - 1) wordt zij verdeeld in mooten, welke door waterdicht te maken voegen van elkander
worden gescheiden.
Wanneer het bakprofiel wordt toegepast, is het niet noodzakelijk te achten
alle hoofden van twee damwanden te voorzien (besparing aan damwanden).
Aangëzien zeesluizen over het algemeen betrekkelijk geringe vervallen hebben
te keeren (blz. 5) en vrij lang zijn, wordt er doorgaans geen waterdichte kolk voor
vereischt. Deze zouden trouwens belangrijk hoogere uitgaven vorderen dan
een niet-waterdichte kolk omdat het hier groote diepten betreft.
c.

Bezuiniging op schutwater.

In § 6 is er
zuinigheid met
is de schutkolk
is men er over

op gewezen, dat het kan voorkomen, dat het gewenscht is groote
schutwater te betrachten en dat het over het algemeen onjuist
alsdan op zij met grondbeloopen te begrenzen. Maar hiermede
het algemeen nog niet.
Waterbezwaar in verband met de peilen van de aangrenzende panden.
Om aan het door het schutwater te ledig loepen van het bovenpand of te vol loopen

1 ) Vermijding van dure overgangen (vleugelwanden) naar het open kolkgedeelte, van het inrichten
van meergelegenheden in dat gedeelte enz.
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van het beneden pand tegemoet te komen, zijn de volgende voorzieningen mogelijk:
1. de schutkolk door een of meer tusschensluishoofden onder te verdeelen;
2. naast de groote sluis een kleinere te bouwen;
3. gekoppelde sluizen of sluizentrappen toe te passen;
4. spaarkommen, ook wel spaarbekkens genoemd, aan te brengen;
5. in het sluizencomplex een gemaal op te nemen;
6. hefwerken te maken in de plaats van sluizen.
Onderverdeeling schutkolk. ad 1. Onderverdeeling van de schutkolk
is het meest toegepaste middel om op het schutwater te kunnen besparen, omdat
daardoor met betrekkelijk geringe kosten tevens een waardevolle reserve wordt
verkregen. Bovendien zou onder omstandigheden, bij drukke vaart, de sluiscapaciteit er door kunnen worden vergroot (zie blz. 44).
Bij de schutsluis nabij Tiel (zie§ 9 en fig. 137 of 145: Algemeen plan), waarbij
het gedurende gemiddeld 20 dagen per jaar op zuinigheid met schutwater aankomt
(zie blz. 471), is de kolk door twee tusschenhoofden in drieën verdeeld.
Kleine sluis naast groote. ad 2. Ook door het_ maken van een kleine
sluis naast de groote wordt tevens de reserve, zij het in mindere mate dan ad 1,
gediend. Op blz. 56 zullen wij zien, dat dit middel bepaaldelijk op zijn plaats is
wanneer verzilting van het binnenwater (bij sluizen aan zee) moet worden
voorkomen.
Gekoppelde schutsluis en sluizentrap. ad 3. Bij toepassing van gekoppelde sluizen (een serie achter elkander gelegen sluizen met een of meer,
gemeenschappelijke, sluishoofden) of van sluizentrappen (een serie door bassins
van elkander gescheiden sluizen) zou naar· moderne begrippen de schuttijd te
veel worden verlengd, althans voor de binnenvaart, waar het er op aankomt veel
schepen per dag door te schutten (te groote beperking van de capaciteit, ziè § 46,
blz. 11). Sluizentrappen hebben boven gekoppelde sluizen voor, dat af- en opgaande schepen gelijktijdig kunnen worden geschut. Deze passeeren elkander
dan in de bassins, welke ten behoeve daarvan veelal een sluisbreedte verspringend
worden gelegd - geëchelonneerde opstelling der sluizen - zoodanig, dat de
uit de sluizen komende vaartuigen, welke nog geen snelheid van eenige beteekenis
hebben en daardoor moeilijk zijn te besturen, rechtuit varende de sluis kunnen
verlaten (sluizentrap te Niederfinow). Bij zuiver rythme kunnen alle bassins als
passeerplaats worden gebruikt.
Uiteraard kunnen· sluizentrappen praktisch uitsluitend voor alleen varende
schepen of voor slepen, bestaande uit een sleepboot met slechts één schip en
dan nog slechts voor binnenschepen worden toegepast, omdat anders de bassin lengte te groot zou worden: de bassins zouden het karakter van kanaalpanden
aannemen.
Voorbeelden van gekoppelde sluizen voor de groote vaart levert het Panamakanaal (bv. de Gatunsluizen, drie sluizen achter elkander met een totaal verval
van ruim 26 m). De mogelijkheid om elkander in de sluis te passeeren is aanwezig,
omdat de sluizen tweelingsluizen zijn (telkens twee naast elkander gelegen gelijkwaardige sluizen). Aldus 1s voldoende capaciteit te verkrijgen. Bij de beoordeeling
van de capaciteit mag niet worden vergeten, dat het hier geen achter de sluizen
gelegen haven betreft (zie blz. 3).
_
Voorbeelden van gekoppelde sluizen voor de binnenvaart zijn bv. in Nederland
de Dierensche sluis (Apeldoornsch kanaal) en in Egypte de schutsluis naast den
stuw te Assoean.
·
Spaark9mmen, normale toepassing. ad 4. Met spaarkommen is een
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groote besparing aan schutwater te verkrijgen. De grootte er van heeft men
eenigszins in de hand door een of meer spaarbekkens aan te brengen en door
de keuze van het oppervlak er van. Het schutwater wordt daarbij gedeeltelijk,
tijdelijk, in de kommen geborgen. Fig. 15a geeft er een schematische voorstelling van.
Indien het oppervlak van een spaarkom gelijk is aan dat van de kolk wordt
de besparing op het schutwater uitgedrukt door de formule ~
, waarin n
n--:- 2
het aantal spaarkommen voorstelt. Hieruit blijkt, dat wanneer n grooter is dan
4 of 5, het aanbrengen van nog meer kommen nauwlijks tot extra besparing aan
water zou leiden. Het maken van meer dan 4 of 5 kommen zal dan ook de extra
kosten niet loonen.
I

VERTIC

DOORS,ff

Fig. 15a. Beginselschets van een sluis met spaarkommen.

Indien de kom-oppervlakte grooter is dan die van de kolk, is de besparing
grooter dan bovenstaande· formule aangeeft, omdat de hoogte van de waterschijf
in elke kom klemer zal zijn, .zoodat de totale hoogte van de in de bekkens te bergen
schijf water grooter kan wezen. Meer dan tweemaal de kolkoppervlakte zal praktisch
geen voordeel meer bieden,
Spaarkommen kunnen open en gesloten zijn.
Open spaarkommen worden als open, door grondbeloopen begrensde, bassins
achter de schutkolkmuren gemaakt. Indien meer dan één bassin gemaakt wordt,
plaatst men ze met hun lengte-as ongeveer loodrecht op de sluisas, terwijl zij
eenigszins waaiervormig worden uitgebouwd ten einde een zoo groot oppervlakte
te verkrijgen bij een zoo gering mogelijke in beslag genomen terreinstrook.
Een voorbeeld van één open spaarbekken achter elken kolkmuur levert de
sluis te Panheel in het kanaal van Wessem naar Nederweert (fig. 15b), van
meer dan één, de schutsluis in het Dortmund-Eemskanaal nabij Henrichenburg
waarbij de spaarkommen waaiervormig zijn opgesteld.
Gesloten spaarkommen worden in de sluismuren ondergebracht. Als derde
spaarkom heeft de sluis te Panheel in eiken schutkolkmuur een ruime uitsparing.
Is meer dan één gesloten spaarkom noodig, dan ontstaan feitelijk "waterpakhuizen" (fig. 16, tweelingsluizen nabij Minden en Anderten, bij of in het Mittellandkanaal, in elken schutkolkmuur twee, resp. vijf van elkander gescheiden
naast elkander gelegen waterpakhuizen). De totale oppervlakte van de op één
peil gelegen verdiepingen der pakhuizen is bij de genoemde voorbeelden netto
het 1,8-voudige van het kolkoppervlak, waardoor voldoende constructiehoogte
overblijft voor de plafonds der verdiepingen. De besparing aan water is 75 %,
Het vullen en ledigen der bekkens geschiedt door een bijzonder soort cilrnderschuif, beschreven in § 48d. Ter wille van de sterkte der plafonds moet worden
voorkomen, çlat het water, bij defect aan de schuif, in een laaggelegen verdieping
onder den druk komt van dat in de hooger gelegene. -Daarom is elke verdieping
van een wateroverloop voorzien, waarover het water uit de hoogere verdiepingen
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kan stroomen naar het laaggelegen pand (,,die Bautechniek" no. 25 van 1928).
De spaarbekkens van de sluis te Panheel zijn van overloopen voorzien om
te voorkoment dat de muren te zwaar zouden worden belast door naar de kolk
gerichten waterdruk.
Bezwaren. Aan spaarbekkens kleven de volgende bezwaren;
1. verlenging van den vul- en ledigingstijd (verkleining van de sluiscapac1teit):
2. duur kunstwerk:
3. minder eenvoudige exploitatie.
Hieraan dient zooveel mogelijk te worden tegemoet gekomen.
E e r s t e b e z w a a r. Aan het eerste bezwaar kan door doelmatige
inrichting van de sluis zooveel worden tegemoet gekomen, dat het niet zal worden
gevoeld, en wel;

Fig. 16. Sluis met waterpakhuis (Anderten).
AB = doorsnede over nooduitlaat (ter voorkoming van te grooten opwaartschen druk tegen de
verdiepingvloeren): CD = doorsnede over cilinderschuiven: l:lF = doorsnede tussen AB en CD.

a. door de spaarbekkens niet geheel te vullen of te ledigen (te Anderten blijft
een schijf water in de bekkens achter ter dikte van 0,15 m):
b. door den bodem van de bekkens lager te leggen dan strikt noodzakelijk
is en afwaterend:
c, door het toepassen van een fraai systeem voor het vullen en ledigen van
de kolkt gecombineerd met automatiseering er van.
Ter toelichting van ad a. en b. diene, dat bij vulling van de spaarkommen
en bij lediging er van, de laatste schijf water den meesten tijd zou vorderen (bijna
geheel verdwenen verval). Door deze maatregelen wordt de besparing aan schutwater kleiner dan theoretisch door de formule op blz. 50 aangegeven.
Wat ad c. betreft, diene, dat een sluis met spaarbekkens zich bij uitstek leent
voor toepassing van riolen met spruitent welke het bezwaar, aan normale riolen
met spruiten verbonden, ontstaan door het in langsrichting van de sluis aanvoeren
van water (zie § 8t blz. 28), niet deelen. Bij de sluizen te Minden en te Anderten
zijn riolen met spruiten toegepast, welke centraal met de spaarkommen zijn
verbonden, zoodat, vooral bij laatstgenoemde sluis met haar vijf naast elkander
gelegen waterpakhuizen per schutkolkmuur, het water praktisch gelijkmatig
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over de kolklengte verdeeld zal toe- of afstroomen (z:ie blz. 29). Aldus kunnen
de spaarkommen buitengewoon snel worden gevuld of geledigd, zonder de rustige
ligging van de schepen in de kolk in gevaar te brengen. Zelfs is het snel openen
van de schuiven daarbij toelaatbaar (te Anderten worden de schuiven in 10 sec.
geopend of gesloten).
Indien de kolkmuren van drijvende bolders zouden zijn voorzien (§ 28 en
fig. 95) is de snelheid waarmede de schepen in de kolk rijzen of dalen aan geen
maximum gebonden. Te Anderten, waar nog geen drijvende bolders zijn toegepast,
is de grootste rijzing van het water in de kolk 0,06 m/sec.
Verder is de snelheid van vullen en ledigen van de kolk niet meer zoozeer
gebonden aan de verschijnselen, welke zich in de wateren buiten de sluis zouden
kunnen voordoen en welke in § Se zijn beschreven. Slechts een klein onderdeel
van het schutwater wordt aan het bovenpand onttrokken of op het benedenpand
afgelaten, in de genoemde gevallen door hetzelfde riool met spruiten als voor
de spaarkommen aanwezig, hetwelk dan als normaal "riool met spruiten"
fonct1onneert.
Bij de sluis te Panheel is de inrichting niet zoodanig, dat het gebruik der
spaarbekkens nauwlijks een tijdverlies geeft; de spaarbekkens worden dan ook
slechts gebezigd in tijden van groote waterschaarschte.
De automatiseering van het vul- en ledigingsbedrijf moet daarin bestaan,
dat de volgende spaarkom met de kolk in verbinding wordt gebracht op het meest
voordeelige oogenblik.
T we e d e b e zwaar. De kosten van een sluis met spaarbekkens zijn
ontegenzeggelijk zeer hoog, vooral bij toepassing van waterpakhuizen (groote
hoeveelheid zwaar gewapend beton, dure bekisting enz.), doch men moet bedenken,
dat zij in de plaats van een gekoppelde sluis of van een sluizentrap zal worden
gemaakt en daarmede vergeleken zullen de kosten, gezien de veel grootere capaciteit,
welke er mede kan worden verkregen, geen beletsel zijn om tot toepassing van
het systeem over te gaan. Naar schrijvers oordeel is het dan ook niet onmogelijk
bij voorkomende gelegenheid sluizen met spaarkommen (waterpakhuizen) toe
te passen voor welke sluisgrootte en welk verval ook, aangenomen, dat de fundeeringsgrond zich leent om de alsdan voorkomende groote belastingen te dragen
(bv. in de plaats van de sluizentrappen van het Panama-kanaal).
De na rijp beraad te Anderten toegepaste constructie bleek de goedkoopste
te zijn.
D e r d e b e z w a a r. De minder eenvoudige exploitatie kan worden
ondervangen door automatiseering van het schutbedrijf als hierboven aan het
slot van, de beschouwing van het eerste bezwaar gememoreerd en welke voor de
sluizen te Minden en te Anderten in toepassing is gebracht.
Conclusie. Gezien de bezwaren, waaraan moet worden tegemoet gekomen,
behoort een sluis met spaarkommen slechts te worden gemaakt, indien met een
gewone sluis geen alleszins bevredigende oplossing kan worden verkregen, temeer,
daar men tegenwoordig niet opziet tegen het in het sluizencomplex opnemen
van een gemaal met groot vermogen voor het terugpompen van het uit het hooge
pand verloren gegane water.
Bijzonder soort spaarkom. Een bijzonder soort spaarkom treft men aan,
wanneer een tweelingsluis wordt gebouwd, bestaande uit twee volkomen gelijke
sluizen, waarvan de schutkolken met elkander door riolen in gemeenschap zijn
te brengen. Aldus is de eene kolk de spaarkom van de andere. Indien men
gelijktijdig met de eene sluis opschut en met de andere afschut zou op deze wijze
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ongeveer de helft van het schutwater kunnen worden bespaard (niet wachten op
volkomen nivelleering). Een bezwaar van een dergelijke inrichting is, dat het
sluisbedrijf zeer stroef zal werken, waaronder de capaciteit ten zeerste zal leiden.
Vandaar, dat men een dergelijke inrichting van een tweelingsluis slechts toepast,
indien de noodzakelijkheid om op schutwater te besparen zich hoogst zelden zal
doen gevoelen. Als recent voorbeeld van een als spaarkom ingericht sluizencomplex
noemen wij de sluizen van het Albertkanaal in België, terwijl wij er de aandacht
op vestigen, dat de naast elkander gelegen kolken van de sluizen van het Panamakanaal ook elkanders spaarkom kunnen zijn (zie blz. 29). Opgemerkt zij, dat een
besparing van ongeveer 1 / 3 gedeelte van het schutwater kan worden verkregen,
indien slechts met één sluis wordt geschut; de andere is dan te beschouwen als
een normale spaarkom.
Spaar kommen, abnormale. toepassing. Het kan ook om een andere
reden dan om het verlies aan schutwater te beperken gewenscht zijn spaarbekkens
toe te passen, nl. uitsluitend om tP. voorkomen, dat op de aansluitende panden
voor de scheepvaart en voör het kanaal zelve ongunstige translatiegolven en waterstroomingen in het leven zullen worden geroepen (zie § Se). Alsdan is een goedkoopere oplor.sing mogelijk naar het denkbeeld van de waterstaatsingenieurs
F. E. Mulder, C. de Groot en J. Zuurdeeg. Genoemde ingenieurs hebben de
gedachte ontwikkeld om het schutwater grootendeels tijdelijk achter de schutkolkmuren in open bassins te bergen, bv. al het schutwater op een 4 m hooge schijf
na, welke laatste rechtstreeks op het lage pand wordt afgelaten, terwijl het tijdelijk
opgeborgen· water door steeds open staande riolen van geringe doorsnede langzaam
op het lage pand terecht komt in zoodanigen tijd, dat de bassins geledigd zijn
tegen .dat een nieuwe kolklediging moet aanvangen.
De bassins zou men accumulatorbassins kunnen noemen,
Om in voorkomende gevallen ongewenschte waterbeweging op het hooge
pand te voorkomen, zouden ook daarvoor accumulatorbassins kunnen worden
ingericht.
Wanneer accumulatorbassins noodig zijn zoowel voor het hooge als voor
het lage pand, zouden zij boven elkander kunnen worden aangebracht, waardoor
feitelijk waterpakhuizen van twee verdiepingen worden verkregen.
Wanneer één bassin wordt gemaakt, zal dat het beste open kunnen worden
uitgevoerd. Alsdan worden de schutkolkmuren slechts gedeeltelijk aangeaard
(zie § 59, blz. 460 en § 35, blz. 243).
Bij toepassing van over de volle schutk'olklengte aangebrachte accumulatorbassins is een ideale wijze van vullen (bassins voor het hooge pand) of ledigen
(bassins voor het lage pand) van de kolk mogelijk, nl. door zooveel zelfstandig
werkende afzonderlijke spruiten, of liever gezegd riolen dwars door de muren,
als men wenschelijk acht en welke alle gelijktijdig worden geopend (zie blz. 29)
In comoinatie met drijvende bolders (§ 28 en fig. 95) is de vultijd, voor zoover
het gedeelte, dat de bassins betreft, aan geen minimum gebonden. Bovendien
wordt alsdan een fraaie reserve verkregen: gevoegelijk zou telkens een der spruiten
buiten werking. kunnen worden gesteld.
Voör de afsluiting der spruiten zullen cilinderschuiven zich bij uitstek leenen
(§, 48d): het verval is groot, de mond in de bassins aanmerkelijk hooger dan in de
kolk en het openen zal slechts enkele sec. vorderen, hetgeen geoorloofd is.
V a r i a n t o p 1o s s i n g. Onder omstandigheden zou het aanbeveling
kunnen verdienen in de plaats van het bouwen van één sluis met accumulatorbassins,
een tweelingsluis te maken als bedoeld op blz. 52. Alsdan zal er geen sprake zijn van
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verkleining .van de capac1te1t van de sluis doordat de beide kolken gelijktijdig
op peil zouden moeten worden gebracht, omdat het niet noodig is te wachten
totdat deze beide zich geheel met schepen hebben gevuld, daar het hierbij niet
op bezuiniging op schutwater aankomt. Integendeel, de capaciteit van het complex .
zal grooter zijn, dan van de enkele sluis met accumulatorbassins.
De communicatie tusschen beide kolken zou kunnen bestaan uit vele kleine
riolen, dwars door den middenmuur heen en elk afsluitbaar met een vlakke schuif.
Den aanvarenden schepen zou tijdig bekend moeten worden gemaakt naar
welke sluis zij zich hebben te begeven.
Gemalen. ad 5. Tegenwoordig worden in sluizencomplexen dikwijls
gemalen opgenomen, in Nederland bv. bij de Twenthekanalen om in droge tijden
het verlies aan schutwater enz. te compenseeren en te Ravenswaay (Amsterdam-.
Rijnkanaal, Betuwepand) om te voorkomen, dat het kanaalpeil tot een voor de
kanaaldijken te hoog peil 'stijgt als de waterstanden op de Lek en de Waal zeer
hoog zijn (zie ook blz. 471).
Wanneer in het geheel geen schutwater verloren mag gaan (bv. kort, niet
op natuurlijke wijze gevoed pand, gepaard aan groote verdamping), worden sluizen
met spaarbekkens soms met een bemalingsinstallatie gecombineerd. Zonder
spaarbekkens zou de gevorderde capaciteit der bemaling wellicht te groot zijn.
Hefwerken. ad 6, Bij hefwerken worden de schepen van het eene peil
naar het andere gebracht zonder, of zonder noemenswaardig, verlies aanschutwater.
Men onderscheidt twee soorten, nl. een waarbij alleen de schepen worden
opgeheschen en een, waarbij het schip in een trog vaart, welke met schip en al
op of neer wordt bewogen. De eerste zou men voor vervallen van alle grootten
kunnen toepassen, de tweede wordt alleen voor zeer groote vervallen toegepast
(te hooge kosten).
Hefwerken voor alle vervallen. In Nederland (West-Friesland) treft men een hefwerk aan voor kleine vervallen en geschikt voor kleine
schepen. In beginsel bestaat het uit twee naast elkander gelegen, in plattegrond
U-vormige, betonnen troggen, welke één been gemeen hebben en waarvan de
korte zijden aansluiten aan de verschillende einden daarvan, dus in den geest
als twee naast elkander gelegen sluizen (tweelingsluizen) zonder tusschenhoofden,
waarvan verschillende sluishoofden door de deur( en) zijn afgesloten. Een te
"schutten" schip vaart evenwijdig aan de lange zijden een der troggen binnen
boven een onder water neergelaten stalen raam, dat aan een loopkraan hangt.
Vervolgens wordt het raam ftlet het schip opgeheschen en naar den anderen trog
verhaald. Daarboven aangekomen, wordt het raam neergelaten en kan het schip
zijn reis vervolgen.
Voordeelen van dat systeem zijn, dat in het geheel geen schutwater verloren
gaat (dit motief heeft bij het genoemde voorbeeld niet gegolden) en dat het ndoorschutten" van een schip zeer snel kan geschieden. Nadeelen zijn de naar verhouding zeer belangrijke mechanische installatie, welke in gevallen van nood
niet uit de hand is te bedienen (te geringe hijschsnelheid) en het feit, dat de schepen van onderen plat moeten zijn.
H e f w e r k e n v o o r z e e r g r o o t e v e r v a 11 e n. Het van peil
doen veranderen van den trog kan bij de hefwerken, welke alleen voor zeer groote
_vervallen worden gemaakt, geschieden door hem als een lift te beschouwen, hem
langs hellende vlakken te doen rijden of door twee troggen toe te passen, elk
bevestigd aan het einde van een wip (hobbellift). Slechts als lift opgevatte hefwerken zijn toegepast. De meeste werken hydraulisch (plunjers), terwijl in het
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jaar 1934 te Niederfinow een scheepslift in bedrijf is gesteld (fig. 17a en b),
welke een verval van 36 m overbrugt en waarvan de trog met behulp van 256
aan de langswanden van den trog bevestigde contragewichten is uitgebalanceerd
(fig. 17c). De daarna gebouwde hefwerken werken weer hydraulisch, omdat men
deze in oorlogstijd (blijkbaar werd toen de mogelijkheid daarvan reeds onder de
oogen gezien) veiliger vond (groot gedeelte van de constructie onder den grond).
· Bovendien bleken hydraulische liften goedkooper. Daarbij is het mechanische
gedeelte (contragewichten met kabels), dat het meeste onderhoud vordert, weer tot
een minimum teruggebracht ten koste van het meer statische gedeelte (drijvers).
Zoo zijn de hefwerken te Rothensee nabij Maagdenburg en bij Hohenwarthe,
beide het Mittellandkanaal betreffende en waarvan het eerste in 1938 is geopend
en het andere bij het begin van den oorlog nog niet was voltooid, beide hydraulisch
gemaakt. In tegenstelling met oudere uitvoeringen zijn slechts twee plunjers
toegepast.
Het groote voordeel, dat met de hier bedoelde hefwerken kan worden
verkregen, bestaat daarin, dat, onafhankelijk van de grootte van het te overwinnen
verval, slechts een minimum aan schutwater verloren gaat, nl. het water,
aanwezig tusschen de zich dicht op elkander bevindende waterdichte afsluitingen
van kanaal en trog, benevens mogelijk de kleine schijf water, welke dient om
het op en neer gaan te vergemakkelijken (hiertoe wordt de trog in hoogsten stand
een weinig te laag afgeremd en uit het bovenpand bijgevuld).
Verder kan de betrekkelijk geringe fundeeringsdruk ook een voordeel zijn.
Het brengen van het schip van het eene peil naar het andere kan bij hefwerken
zeer snel geschieden, sneller dan voor overeenkomstige sluizen het geval zou zijn
(bv. 2½ à 5 min. contra 8 à 10 min.), doch de verkregen tijdwinst zal weer verloren
gaan door den tijd, noodig om in den trog te varen. Immers zullen troggen ter
besparing aan op te hijschen gewicht veel nauwer om de te schutten schepen
passen, dan sluizen. Niet alleen, dat bij het in den trog varen gezorgd moet worden,
dat het schip precies op de juiste plaats komt te liggen, ook de opstuwing van
het water zal hinderlijk kunnen zijn. Voorts zou de schutkolk van de sluis eerder
geschikt kunnen worden gemaakt •om meer dan één schip te bevatten, dan de
trog van een hefwerk (vergrooting van de capaciteit).
Nadeelen van hefwerken zijn de hooge stichtingskosten en het groote onderhoud, dat zij vorderen: het geheel is te vergelijken met de sluisdeuren en schuiven,
benevens de bewegingsinstallaties dezer objecten, van een schutsluis - vrijwel
de eenige geregeld onderhoud vereischende onderdeelen van de sluis - evenwel
op veel grooter schaal (100% van de constructie is in dien geest). Bovendien
zijn hefwerken in oorlogstijd veel kwetsbaarder dan schutsluizen.
Vroeger werden hefwerken reeds gemaakt voor vervallen van 13 à 14 rn,
doch deze zijn naar de meer moderne begrippen voor normale sluizen niet abnormaal meer te achten.
Hefwerken zijn op hun plaats waar met een sluis, eventueel voorzien van
spaarkommen en/of gecombineerd met een gemaal, geen economisch verantwoorde
oplossing kan worden verkregen. Over het algemeen zal zulks slechts het geval
zijn, wanneer het sluisgebouw te zwaar zal wegen voor den ondergrond en in
geen geval een hoeveelheid schutwater van eenige beteekenis verloren mag gaan.
De dubbele sluis te Anderten (verval 15 m) bleek bv. economisch meer
verantwoord dan een hefwerk.
Voorkom1.ng verzouting binnenwater.

Ten slotte zij nog even dieper
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ingegaan op het vraagstuk, dat zich bij sluizen aan zee kan voordoen, nl. op de
voor landbouw en veeteelt zeer hinderlijke verzilting van het oorspronkelijke
zoete binnenwater. Het streven bestaat tegenwoordig deze verzilting tegen te gaan.
Ter toelichting diene, dat verzilting van het binnenwater bij elke schutting
plaats vindt, hetzij dat deze bij eb geschiedt of bij vloed. Immers zal de met het
zoute water in verbinding gebrachte kolk met zout water gevuld geraken, onafhankelijk van het getij, en dit zoute water zal zich landwaarts verspreiden zoodra
de kolk met het binnenwater in gemeenschap is gekomen. Het komt er in dit
geval dus niet alleen op de hoeveelheid schutwater aan, maar op den geheelen
inhoud van het zich in de kolk bevindende water. Ook de kolkdiepte is daarbij
dus van belang, reden, waarom het beter is om aan het bezwaar tegemoet te komen
door het maken van een kleme, ondiepe, sluis naast de grootere, dan om de groote
sluis door het maken van een tusschenhoofd onder te verdeelen. Aldus is het
begrip ;;reserve" ook eenigszins gediend.
Door bovendien in het sluizencomplex een spuisluis op te nemen, welke
het binnengekomen zoute water bij eb weer kan loozen - het zoute water zal
zich langzaam landwaarts verplaatsen - wordt voorkomen, dat de zoute zone
zich ver landwaarts zal uitstrekken.
Er bestaan plannen om aldus het Frièsche boezemwater bij Harlingen intensiever dan tot nog toe te. ontzilten. Ook zal het Noordzeekanaal, dat na de openstelling van de Noordersluis te IJmuiden ernstiger was verzout dan voordien,
door de inmiddels voltooide Nieuwe Spuisluis te IJmuiden (fig. 165) zooveel
mogelijk worden ontzilt.
Bij bestaande werken is het niet immer mogelijk het binnengekomen zout
weer kwijt te raken. Alsdan moet men zijn toevlucht nemen tot noodmaatregelen,
waarvan er een gebaseerd is op het feit, dat het uitwisselen van zoet en zout water
geruimen tijd in beslag blijkt te nemen en bestaat uit het zooveel mogelijk gesloten
houden van de buitenste sluisdeuren en deze slechts even te openen voor het
doorlaten van een schip (schutsluizen in den Afsluitdijk van de Zuiderzee). Ook
moeten de schuiven in het buitenhoofd zooveel mogelijk gesloten zijn.
d,

Vullen en ledigen van de kolk.

Vullen met of door de deuren. In § 8 zagen wij reeds, dat voor normale
sluizen het vullen door of met de deuren ideaal is te achten. Bij toepassing van
schuiven in de deuren kan de kortste sluislengte worden verkregen, omdat de
deur dan door het aanbrengen van de schuiven_ aan de hoogwaterzijde feitelijk
onderdeel van de schadelijke kolklengte zal uitmake11. Groote roldeuren, welke
voorzien zijn van een dubbele beplating, leenen zich slecht voor het aanbrengen
van schuiven: er zou een dubbel stel moeten worden aangebracht. Hefdeuren
zijn, wat het vullen van de kolk betreft, de meest ideale deuren te achten: zij
kunnen onder den vollen waterdruk in haar geheel worden geheven of zij veroorloven het aanbrengen van schuiven over vrijwel de geheele kolkbreedte (bij de
hefdeuren van de sluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal hebben de ;;dammen"
tusschen twee schuiven slechts een breedte van 0,16 m en steekt het gedeelte
van de deur, dat ter wille van de stijfheid niet door schuiven mag worden ingenomen, voor het grootste gedeelte in de deurnissen). Bovendien is de richting
van het binnenstroomende water volgens de sluisas.
H e f d e u r e n m e t e n z o n d e r s c h u i v e n. In hefdeuren zijn
schuiven alleen op haar plaats indien er geen door ondichtheid van de aanslagen
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2a.

Diepsondeerapparaat in gebruik

Fig. 2b.

Detail conus.

Fig. 17a.

Fig. 15b.

Aanzicht hefwerk te Niederfinow (tegen de laagwaterzijde.)

Schutsluis te Panheel (met spaarkommen).

Fig. 176.

Hefwerk te Niederfinow. Zijaanzicht.

Fig. 17c. Hefwerk te Niederfinow. Gezicht op de kabelschijven. Rechts: reserve-kabels.

lekkend water in de kolk kan spuiten en bij het openen van de schuiven geen
waterstraal boven den kolkwaterstand in de kolk schieten zal. Bedoelde lekkages
zijn niet te voorkomen en zullen dan eens hier ontstaant dan eens daart wanneer
zich tusschen de aanslagen een kleine ongerechtigheid - zelfs een lucifer zou
voldoende zijn - heeft afgezet.
Aan genoemde voorwaarden: voldoet een vlakke glijdschuif (zie § 48a),
geplaatst aan de hoogwaterzijde van de deur en reikende met den onderaanslag
juist onder den laagsten in de kolk voorkomenden waterstand. Het opspuitende
lekwater zal dan door het water aan de laagwaterzijde van de schuif worden
tegengehouden, terwijl het neer- en opzijspuitende water in het inwendige van
de deur zal blijven in een vlak evenwijdig aan de schuif. Tegen dat het water
gedurende het optrekken van de schuif in de kolk zou schieten, is de kolkwaterstand
reeds zooveel gestegent dat de waterstraal onder het niveau van het water in de
kolk zal blijven.
Dat mogelijk het lekken van de schuiven zal worden gehoord, is op den koop
toe te nemen. Opgemerkt zij in verband hiermede, dat over het algemeen een schuif
geheel onder den laagsten kolkwaterstand kan worden gehouden.
Uit bovenstaande volgtt dat schuiven niet op haar plaats zijn bij deuren in
eent van een er onder aanwezigen stortmuur voorzient bovenhoofd (fig. 9). Noodig
zijn schuiven dan evenwel nimmer, omdat de stortmuur zich bij uitstek zal leene.n
tot het maken van de gewenschte stroomverdeelers en de drukken op de deurwielen nimmer ontoelaatbaar groot zullen zijnt omdat de deur dan slechts een
betrekkelijk geringen horizontalen waterdruk zal hebben te weerstaan (zie ook
blz • .118 en. 323).
Wanneer de deur tot op den kolkbodem reikt en gebezigd wordt voor het
vullen van de kolk (sluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal) is het noodzakelijk
te achten haar van schuiven te voorzient omdat er geen ruimte zal zijn om doeltreffende stroomverdeelbalken aan te brengen. Reikt zij tot op den bodem en
dient zij slechts voor het ledigen van de kolk (benedendeur van de sluis nabij
Born in het Julianakanaal)t zoo zouden de stroomverdeelbalken of liever in dit
geval stroombrekers genoemdt gevoegelijk in den sluisvloer kunnen worden
aangebracht (tanden en richels buiten de kolk). In beide gevallen zou het gewenscht
kunnen zijn de deur van schuiven te voorzien om de wielen te ontlasten vóór het
heffen van de deur. Om deze reden is in de hierbovenbedoelde deur van de sluis
te Born een schuif aangebrachtt welke de volle kolkbreedte overspant en zoo laag
mogelijk is aangebracht. Zij vormt feitelijk een onafhankelijk van het bovengedeelte
van de deur beweegbaar onderstuk (zie fig. 265).
Puntdeuren met en zonder schuiven. Wanneer een puntdeur van een dubbele beplating is voorzien (luchtki~t), is-het aanbrengen van
schuiven over het algemeen bezwaarlijk te achten. In elk geval zal de gelegenheid
ontbreken stroomverdeelbalken aan te brengen, terwijl er veelal zelfs de noodige ·
-ruimte voor zal ontbreken. Puntdeuren met enkele beplating zijn voor schuiven
in te richten. Zij zijn er evenwel minder geschikt voor dan hefdeurent ten eerste,
door den mijtervormigen plattegrond van een stel puntdeuren (de rîchting van
de waterstralen door de schuifopeningen is van nature niet volgens de sluisas),
ten tweede, doordat de schuiven in gesloten stand en meestal ook, althans gedeeltelijk, in opgetrokken stand, doorloopend geheel aan het oog zijn onttrokken,
ten derde, doordat zij steeds dunner zijn dan hefdeuren zouden wezen (de overspanning der deurregels 1s ongeveer de helft) en dus minder ruimte bieden voor
het aanbrengen van stroomverdeelbalkent welke bovendien niet buiten de deur
57

mogen uitsteken (zij zouden dan bij open deur in de kolk reiken) en ten
vierde zijn de schuiven minder fraai over de kolkbreedte te verdeden, Niettemin
is het waterbouwkundig laboratorium te Delft er, zij' het met moeite, in geslaagd de 1,10 m dikke deuren van de 18 m wijde en 360 m lange schutsluis
in het Amsterdam-Rijnkanaal te Tiel op ongekunstelde wijze geschikt te maken
voor vulling van de kolk bij alle voorkomende vervallen met 5, 75 m als grootste
(zie fig. 193).
Ja 1 o e zie s c huiven. Jaloezieschuiven bevorderen een goede verdeeling van het in de kolk tredende water in hoogterichting. Voor de plaatsing
van het bovenste blad van de schuif geldt hetgeen op blz. 57 over ongedeelde
schuiven is gezegd. Voor het gedeeltelijk boven den laagsten kolkwaterstand
aanbrengen van deze soort schuiven leenen zich. slechts glijdschuiven. Voor
eenigszins groote hoeveelheden schutwater verdient het aanbeveling de juiste
plaatsing der bladen, waaruit de schuif is samengesteld, uit te zoeken in een
waterbouwkundig laboratorium. Voorbeelden van jaloezieschuiven geven de
fig. 189a en 192.
Puntdeuren boven stort muur. Het aanbrengen van van schuiven voorziene puntdeuren boven een stortmuur verdient geen aanbeveling, omdat
dan gedurende het vullen van de kolk, juist wanneer het verval het grootst is,
waterstralen in de kolk zullen spuiten. Voor de schepen hinderlijke lekkage van
de onderaanslagen van deuren en schuiven is in dat geval wel tegen te gaan door
te zorgen dat er aan de laagwaterzijde daarvan eenig water staat, dat de snelheidshoogte van het lekkende water zal verwerken. Bij den onderaanslag van de deuren
is zulks vanzelf het geval, omdat de waterdichte afsluiting lager dan den bovenkant
van den stortmuur zal zijn aangebracht. Bij de schuiven is ter plaatse van den
onderaanslag een van boven open zijnde en overigens waterdichte goot (waarin
zich tevens het overige lekwater zou kunnen verzamelen en die bij overloopen
geleide afwatering vindt naar het zich in de deur bevindende kalkwater) waterdicht
aan de deuren te lasschen.
In het beschouwde geval is de aangewezen oplossing de uitwoelbak achter
en om de stroomverdeelers in den stortmuur met het bovenpand in verbinding
te brengen door middel van korte door schuiven afsluitbare riolen. Deze oplossing,
welke dure muren en schuiven met toebehooren vordert, is niet fraai te achten:
betere oplossing is dan volgens fig. 49 (zie ook § 21).
Vullen door riolen. Is bij toepassing van roldeuren, bv. voor sluizen
voor de groote vaart, vulling door de deuren praktisch niet mogelijk, dan is met
omloopriolen steeds een goede oplossing te verkrijgen. Bij toepassing van omloopriolen is de schadelijke kolklengte doorgaans grooter dan bij schuiven in de deuren,
niet alleen omdat, zooals wij op blz. 56 zagen, cle deur dan beschouwd kan worden
als deel uitmakende van de schadelijke kolklengte, doch ook omdat de omloopriolen, ter vermijding van het optreden van primaire dwarskrachten, over het
algemeen, althans gedeeltelijk, in het schadelijk kolkgedeelte moeten uitmonden.
In normale gevallen mogen riolen met spruiten niet voor toepassing in aanmerking komen, omdat zij tot een te dure oplossing leiden. Tegenover het ten behoeve
van dat vulsysteem doorgaans praktisch geheel ontbreken van een schadelijk
kolkgedeelte staat, dat zij een diepe fundeering van de schutkolkmuren zullen
impliceeren. Voor de Noordersluis te IJmuiden is door het toepassen van omloopriolen in de plaats van riolen met spruiten, een bedrag van 1.500.000 gulden of
rond 15% van de kosten van het geheele betonwerk uitgespaard!
Zou bij vulling door de deuren of door omloopriolen bij ongekend groote
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vervallen een te groot gedeelte van de kolk tot het schadelijk kolkgedeelte moeten
gaan beboeren, zoo zouden riolen met spruit@n uitkomst kunnen brengen 1).
R i o 1 e n m e t s p r u i t e n. Bij toepassing van riolen met spruiten
doet_ zich de vraag voor of alle spruiten gelijken vorm zouden moeten. verkrijgen
en op gelijken onderlingen afstand zouden moeten worden geplaatst, dan wel,
of deze zouden moeten varieeren, in verband met de onregelmatigheid in den waterafvoer gedurende het vulproces van de kolk.
Uit het feit, dat de spruiten nabij het waterkeerende hoofd in het begin
van de vulling van de kolk het meeste water afgeven, zou kunnen worden gecon cludeerd, dat dezen kleiner doorsnede zou moeten worden gegeven dan den overigen
spruiten, haar onderlinge afstand grooter zou moeten zijn en haar richting schuin
op het riool met in plàttegrond een scherpe hoek aan de zijde van het waterkeerende
sluishoofd (grooter contractie, dus geringere afvoer). Uit het feit evenwel, dat
de laatste spruiten het meeste water afvoeren in een later stadium vanhetvulproces,
zou hetzelfde van deze spruiten kunnen worden gezegd. Maar omdat de eventueele
bezwaren, welke veroorzaakt zouden kunnen worden in het begin van de vulling,
gevoegelijk kunnen worden geëlimineerd door de schuif wat langzamer te heffen
en er aan het afgeven van het meeste water door de laatste spruiten in een later
stadium van de vulling geen bezwaren zijn verbonden, wordt afgeraden den
spruitvorm of -afstand te doen varieeren, De betonconstructie wordt er tevens
eenvoudiger door en dus goedkooper.
In het geval er met één riool met dwarsriolen, welke van spruiten zijn voorzien,
zooals bij de sluizen van het Panamakanaal in het voornemen lag, zou worden
gevuld, verdient het aanbeveling te bevorderen, dat het water op regelmatige
wijze verdeeld uit de spruiten van de dwarsriolen stroomt. Alsdan zou verwezenlijking van bovenstaande suggestie overweging verdienen, doch het betreft hier
een geval, dat niet voor toepassing in aanmerking komt.
De spruitgrootte zal met de rioolgrootte moeten harmonieeren. Theoretisch is de
verhouding der grootten niet te bepalen. Een praktisch gebleken verhouding tusschen
de gezamenlijke grootte der spruiten en de riooldoorsnede is als 1,25 à 1,50 tot 1.
R i o o 1 v o r m. Aangezien riolen steeds duur zijn in uitvoering, moet er
naar worden gestreefd den vorm er van zoo simpel mogelijk te maken. Voor
verwijdingen, zie blz. 27.
Hydraulisch is de ronde doorsnede de beste (zie formule (1) in §63). Deze
is dan ook toegepast voor de sluizen van het Panamakanaal, mede omdat die
vorm gunstig is voor muren van ongewapend beton. Aangezien de uitvoering
van een rond riool zeer kostbaar is, wordt er wel van afgeweken en wordt de
cirkelvormige doorsnede benaderd door een rechthoekige of vierkante met afgesnoten hoeken. Het voordeel, dat zulk een riool tegenover een zuiver vierkant
of rechthoekig geeft, is echter zoo gering, dat bepaaldelijk wordt ontraden afsnuitingen aan te brengen, tenzij constructief noodig voor het opnemen van
dwarskrachten (zie fig. 140). Immers maakt de huidwrijvingsweerstand slechts
een klein gedeelte van den totalen weerstand uit en is het een weinig grootere
verlies aan snelheidshoogte bovendien grootendeels te nivelleeren door de schuif
dan iets sneller te heffen (zie ook blz. 482).
Schotbalk-en schuifspanningen geven aan het water een zeer gering en weerstand
zoolang het er geen vat op heeft, doch in het tegenovergestelde geval echter een
zeer groeten. Het is daarom verkeerd deze sponningen te plaatsen kort voorbij
1)

De op blz. 9 genoemde sluizen te Kembs.
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een richtingsverandering van het riool of in 'een ten opzichte van den stroomrichting converteerend gedeelte van het riool. Hiermede is rekening gehouden
in de figuren 165 en 182. Zulks is vooral voor spuisluizen van belang (fig. 165).
Bij schutsluizen is de grootere weerstand steeds grootendeels te nivelleeren door
de schuif wat sneller te heffen.
Richtingsveranderingen van riolen maakte men vroeger steeds geleidelijk,
hetgeen een kostbare uitvoering impliceerde (dure bekisting). Ook bij de Noordersluis te IJmuiden (fig. 38 en 54) zijn de richtingsveranderingen nog geleidelijk
gemaakt. Naar de nieuwere opvattingen is zulks, althans in den buitenbocht,
niet meer noodig. Trouwens het water zal in de gevallen als volgens fig. 38 toch
niet gelijkmatig verdeeld over den rioolmond in de kolk komen. Het maken van
haaksche bochten geschiedt beter volgens fig. 4 en fig. 14b, omdat daardoor, behalve
het constructieve voordeel van een eenvoudiger vervaardiging, nog de volgende
voordeden zijn te verkrijgen:
1. het uit het riool komende water is op doeltreffender wijze in de richting
van de deuren te leiden (dwarskrachten!) :
2. besparing aan mtiurbreedte.
Het onder 2. genoemde voordeel zou niet voor de Noordersluis te IJmuiden
gelden, omdat daar de riolen zijn aangepast aan de door de stabiliteit vereischte
muurbreedte, zooveel te meer voor lagere muren en voor in den vloer geklemde
muren (bakprofiel, zie fig. 182).
Het geleidelijk v,erwijden van het kolkeinde van riolen vordert een dure
bekisting en wapening, terwijl zulk een einde alleen geheel tot zijn recht zou
komen in een voldoend lang recht gedeelte, zeker niet in die riolen van de Noordersluis te IJmuiden, welke niet om de deurkas zijn geleid (fig. 38). Tegenwoordig
zal men de rioolmonden iooveel mogelijk maken volgens fig. 4 en de gelijkmatige
verdeeling van het water bevorderen door het inbouwen van stroomverdeelers.
Het met .een behoorlijken straal afronden van de kanten van de instroomopening van riolen verdient aanbeveling (zie bv. fig. 5 en 6), omdat daardoor
een vrij groote capaciteitsvermeerdering van het riool wordt verkregen, welke
verkleining van zijn profiel impliceert (uiteindelijke kostenbesparing); het afronden van de uitstroomopening heeft hydraulisch geen zin, omdat de stroom draden er zich niets van zullen aantrekken. Toch worden scherpkantige riooleinden vermeden om beschadiging van het betonwerk te voorkomen (afbrokkelen
van de kanten). Een vellingkant ter plaatse is voldoende te achten.
Wanneer de sluis naar twee kanten moet keeren heeft het afronden aan de
einden van beide riolen slechts zin, indien zulks tot een verkleining van de riooldoorsnede zou leiden (dus bij nagenoeg gelijke vervallen). In de andere gevallen
zou kunnen worden volstaan met het afronden aan de zijde van het grootste verval.
Slibvrij houden van de kolk. -In bepaalde gevallen wordt overwogen
om rioleh met spruiten toe te passen uitsluitend om de kolk vrij van slib te
kunnen spuien. Zulks is evenwel niet juist te achten, omdat de voorste spruiten
te weinig water zullen afvoeren om aan het water in de kolk een voldoend groote
snelheid te geven voor het in beweging houden van het slib. Meer effect zou in
dergelijke gevallen kunnen worden gesorteerd met behulp van omloopriolen of
van schuiven in de deuren, bij welke systemen al het naar de kolk stroomende
water geconcentreerd is nabij het waterafgevende hoofd.
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HOOFDSTUK III

Het ontwerpen van schutsluizen.
\

§ 11.

ALGEMEENE BESPREKING.

Nadat men zich rekenschap heeft gegeven van hetgeen in de vorige hoofdstukken is behandeldt kan een aanvang worden gemaakt met het samenstellen
van het ontwerp van de schutsluis.
Wij zullen op blz. 374 zien; dat het gewenscht is het ontwerp in al zijn geledingen gelijktijdig aan te vatten. Het is beslist verkeerd te redeneeren, dat
sommige onderdeden, zooals het mechanisch-electrisch gedeelte, later wel aan
de orde kunnen worden gesteld.
Het ontwerpen van den onderbouw, d.i. het gedeelte van de sluis onder
dekzerkhoogtet dient met forsche hand te geschieden; uiterste materiaalbesparing
aan beton zal tot hoogere kosten leiden wegens duurdere uitvoering. Bij het
ontwerpen van den onderbouw moet steeds de eenvoud van de vervaardiging
primair zijn: zooveel mogelijk gebruik maken van verrijdbare bekistingt zoo
min mogelijk opgeloste constructies.
Niettemin moeten alle details tijdig minitieus worden overwogen en ontworpen. Het kan voorkoment dat de opzet van een ontwerp ter wille van de details
moet worden gewijzigd. Ga niet over tot het detailleeren van de wapening van het
beton, voordat alle details bekeken zijn. Kleine, te laat overwogen details, zooals
het over eenige dm's verplaatsen van een schuifschacht, het een weinig verplaatsen
van de deurnissen van een hefdeur in verband ·met het zwaartepunt van de deur,
het wijzigen van de afmetingen van de deurkassen voor puntdeuren in verband
met de deurconstructie enz., zouden de gemaakte wapeningsteekeningen waardeloos
kunnen maken. Begin eerst met het vervaardigen van de wapeningsteekeningen
nadat de sluis overigens geheel is ontworpen, doch bedenk, dat de wapening
soms kleine wijzigingen van het ontwerp wenschelijk doet zijn. In verband daarmede
moet men bij het ontwerpen zich doorloopend een denkbeeld vormen van de
vereischte wapening.
Conservatief te werk gaan. Bedenk ,dat de sluizenbouw een eeuwenoud
vak is en dat de meeste nieuwe ideeën, welke bij den ontwerper opkomen, reeds
voordien door andere zullen zijn overwogen, al zijn zij mogelijk niet tot uitvoering
gekomen of gepubliceerd. Tracht bij elk nieuw idee de redenen op te sporen,
waarom het vermoedelijk voorheen niet tot uitvoering is gebracht, hetgeen veelal
meer hoofdbrekens zal vorderen, dan het scheppen van het idee zelve. Dan zal
den ontwerper veelal de lust worden ontnomen zijn idee door te drijven.
Wijzig zoo min mogelijk klassiek geworden constructies: er is ongetwijfeld
een reden voor, waarom de gedachte wijzigingen nimmer ingang hebben gevonden.
Nieuwere constructies zijn op haar plaats, waar het gaat om de toepassing van
nieuwe materialen, nieuwe uitvoeringsmethoden, nieuwe standaardmachines (bv.
hoogedrukvetpompen), nieuwe mechanische constructies (bv. vloeistofkoppelingen)
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of het in het ontwerp opnemen van ongekend groote eenheden, welke met bestaande
hulpmiddelen moeilijk zijn te hanteeren (bv. groote putten, zie § 19) dan wel
om aan ongekend groote krachten weerstand te kunnen bieden (zeer groote
zeesluizen, zooals de Noordersluis te IJmuiden). Zorg er bij toepassing van nieuwe
constructies voor, dat de exploitatie eenvoudig blijft.
Maak de bewegingswerktuigen _zoo eenvoudig mogelijk, speciaal met het oog
op de bediening en het onderhoud. Bedenk, dat hetgeen Cen waterbouwkundige
listig meent te hebben verzonnen, een sloten- of automatenmaker nog beter
had kunnen doen.
Vergeet vooral niet, dat het sluisbedrijf een ruw bedrijf is, dat door technisch
ongeschoold personeel moet kunnen worden geleid en bediend, _zonder aan
bedrijfszekerheid in te boeten.
Bedenk voorts, dat in de waterbouwkundige techniek bijna alles mogelijk
is: de bezwaren, welke tegen een bepaalde constructie rijzen, zijn meestal te
ondervangen door haar ingewikkelder te maken of duurder in uitvoering. Tracht
aan te voelen, wanneer de constructie, door het steeds opnieuw aan gerezen
bezwaren aan te passen, gepruts wordt, hetzij wat uitvoering, hetzij wat
exploitatie betreft, en werp haar dan onmiddellijk over boord, hoezeer gij er
mogelijk aan gehecht zijt.
Kortom, de verdienste van het ontwerp van een sluis moet zijn: groote eenvoud
in opzet, gepaard aan minutieuze detailleering.

Wees ten slotte niet te spoedig tevreden met het ontwerp. Bedenk, dat een
ontwerp, waarmede door den ontwerper volkomen wordt ingestemd, onvoldoende
door hem is doordacht.
Aanpassen aan door de gebruikers te stellen eischen. Onder het
ontwerpen houde men in het oog, dat de sluis voor de gebruikers wordt gebouwd,
zoodat deze alle geriefelijkheden moeten aantreffen, welke in bepaalde gevallen
denkbaar zijn, al _zou men geneigd zijn voor de kosten terug te schrikken. Bedenk,
dat die k.osten _zeer klein zullen zijn tegenover de kosten van de onontbeerlijke
onderdeelen van de sluis, waarvan de scheepvaart niet rechtstreeks profiteert,
zooals die van al het betonwerk dat men niet ziet!
Conjunctuur van het oogenblik. Laat U onder het ontwerpen niet
leiden door de conjunctuur van het oogenblik. De alsdan mogelijk heerschende
crisis zal vermoedelijk verdwenen zijn tegen dat de sluis in bedrijf _zal kunnen
worden gesteld, en dan gaat het niet aan _zich op den ongunst der tijden te
beroepen om tekortkomingen voor de scheepvaart te motiveeren.
In aanmerking . genomen, dat een schutsluis een utiliteitswerk is, waarin
ook in tijden van economischen opbloei geen kostbare versieringen passen, komen
wij tot de belangrijke conclusie, dat het ontwerp van een schutsluis onafhankelijk
van ·de conjunctuur van het oogenblik moet zijn.
Wenken voor den ontwerper. Gedurende het ontwerpen van een schutsluis vergete men geen, oogenblik, dat het voor de scheepvaart gewenscht is:
L aan alle sch:c:pen ruime en doelmatige meergelegenheid te bieden (zie§ 28);
2. alle geregeld onderhoud mogelijk te maken zonder de scheepvaart te
stremmen of ernstig te hinderen (zie § 9 en blz. 130 en 141);
3. alle reserve om een ongestoord sluisbedrijf te kunnen onderhouden,
in voorraad te hebben (zie § 9 en blz. 141) ;
en voor de exploitatie:
a. In hoofdzaak voor het onderhoud.
4. dat alle incidenteel onderhoud mogelijk moet zijn (zie blz. 140);
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5.

alle onderhoud-vereischende onderdeelen bereikbaar te maken, met dien
verstande, dat de behoefte aan onderhoud omgekeerd evenredig moet
zijn met de bereikbaarheid (zie blz. 130, 140, 158 en 313);
6. dat alle onbereikbare onderdeelen den tand des tijds moeten kunnen
doorstaan (zie blz. 165);
7. alle aan bijzondere slijtage of beschadiging blootstaande onderdeelen
zoodanig te maken, dat zij gemakkelijk kunnen worden vernieuwd (zie
blz. 158 en 181);
8. de sluismuren en de wachtplaatsen voor schepen zoodanig in te richten,
dat de varende schepen er geen vat op hebben, zoodat zoowel de schepen
als de sluisonderdeelen gevrijwaard zijn tegen beschadiging (zie blz. 158
220, 222, en 247);
9. alle onderdeelen, waarop schippershaken vat kunnen hebben, voldoende
robust te construeeren of, wanneer zulks niet mogelijk is, door den vorm
te bevorderen, dat deze er geen vat op kunnen krijgen (zie fig. 97 en blz.
158, 179, 181, en 353);
.
10. de dekzerkbekleeding zoodanig af te ronden, dat trossen er niet op
kunnen "knikken", waardoor zoowel de eerste als de laatste voor beschadiging en onnoodige slijtage zullen worden behoed en voorts de bekleeding
zoodanig te maken, dat zij niet door scheepsstooten kan worden beschadigd
(zie blz. 167);
kortom, dat geen detail wordt ontworpen zonder te overwegen of het onderhoud
zal vereischen, hoe dat onderhoud zou kunnen worden beperkt en hoe dat in
voorkomende gevallen zal moeten geschieden.
b. Voor de bediening.
11. dat het uitzicht van elken bedieningspost af over de sluis in engeren zin
en de bij dien post betrokken wachtplaats voor schepen goed is, evenals
van de sluismuren naar de wachtplaatsen (zie blz. 122, 151, 153, 233,
425, 445 en 448);
c. In hoofdzaak voor de gebruikers en voor de veiligheid.

12. te bevorderen, dat het verkeer over de sluismuren en de wachtplaatsen,
ook met een tros in de hand en terwijl alle aandacht door l::\et betrokken
schip in beslag wordt genomen, veilig en zonder hindernissen plaats
kan hebben (zie blz. 125, 137, 151, 154, 182, 233 en 270);
13. te bevorderen, dat trossen bij het er mede langs de sluis loopen nergens
aan of achter kunnen "haken" (zie blz. 176, 182, 220, 263 en 264);
14. aan drenkelingen de gelegenheid te geven zonder de hulp van buiten
af uit het water te komen (zie blz. 182 en fig. 74).
Op de aangehaalde bladzijden en §§ zal worden toegelicht, hoe met een en
aqder rekening kan worden gehouden.
§ 12.

GRONDWATERSTANDEN EN DRAINEERINGEN.
Draineeringen. Veelal wordt overwogen den wateroverdruk onder sluisvloeren of den waterstand achter sluismuren door het aanbrengen van draineeringen
te verminderen, resp. te verlagen.
Over het algemeen verdient zulks geen aanbeveling.
Draineeringen zijn in de meeste gevallen niet te vertrouwen: oorspronkelijk
goed werkende draineeringen zouden verstopt kunnen geraken, mogelijk vele
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jaren, nadat het betrokken kunstwerk in bedrijf is gesteld. Draineeringen onder
vloeren zijn dan nimmer te verbeteren, achter muren wel, echter na het verrichten
. van een omvangrijk graafwerk, dat veelal gepaard zal moeten gaan met grondwaterstandsverlaging (bemaling) en waartoe niet licht zal worden overgegaan,
omdat het belang er van niet zal worden ingezien, vermits het kunstwerk er blijkbaar geen last van ondervindt! Blijkt door waarnemingen in daartoe aangebrachte
peilbuizen - betwijfeld wordt of die wel ooit zullen worden verricht - een
draineering niet goed te functionneeren, dan verkeert het kunstwerk doorloopend
in gevaar. Het is voorgekomen, dat een dokvloer onder die omstandigheden
bezweek of dat sluismuren voorover kwàmenl
Bovendien .bevorderen draineeringen onder- en achterloopsheid: .de door
het grondwater ondervonden weerstand, dus de kwellengte, wordt er zeer door
verminderd.
Een voorbeeld van een toegepaste draineering leveren de schutkolkmuren
van de Noordersluis te IJmuiden (fig. 151), welke geen achterloopsheidskeering
betreffen. Niettemin is het ontstaan van watergangen achter de muren voorkomen
door de draineeringen slechts plaatselijk aan te brengen (in het hart van elk
muurblok, d.i. 23,80 m h.o.h.). De draineering dient om den grondwaterstand
op ongeveer halftij te houden. Aldus is de waterstand vóór den muur betrekkelijk
zelden boven den grondwaterstand er achter.
De draineeringen bestaan uit een hoop grind, afgedekt met een laag grindzand,
waarop weer een laag fijner zand (rivierzand), het geheel gevat in het fijne duinzand,
waarmede de muren zijn aangeaard. De communicatie met het water vóór de
muren vindt plaats door me,t armcokleppen afgesloten buizen. Voor het geval
de kleppen niet goed zouden fonctionneeren, zou de draineering bij hoog water
juist averechts werken, hetgeen inderdaad wel eens is voorgekomen. In het
ontwerp is daar rekening mede gehouden en is de gelegenheid geschapen ze door
balafsluiters te vervangen (gummiballen, welke door op te drijven een rond gat
afsluiten). Het werd evenwel wegens het plaatselijke karakter der draineeringen
niet noodig geoordeeld tot het aanbrengen daarvan over te gaan.
De draineeringen te IJmuiden zijn niet zeer belangrijk te achten: naar analogie
van bestaande sluizen, waarvan de grondwaterstanden in de laatste jaren zijn
waargenomen, kan worden aangenomen, dat de grondwaterstand achter de schutkolkmuren ook zonder draineering met halftij zal overeenkomen, doch eenige
extra zekerheid is in het onderhavige geval wel gewenscht in verband met de
vele aanwezige, mogelijk niet volkomen waterdichte naden (betonnen damwand).
Een geval, waarin doelmatig ingerichte draineeringen voldoende betrouwbaar
worden geacht, doet zich voor bij met grond gevulde ruimten in holle betonlichamen, zooals in pijlers (bv. de geleidehoofden van de Noordersluis te IJmuiden,
fig. 38, en meerputten volgens fig. 175) om te voorkomen, dat deze op den duur
met regenwater oververzadigd geraken. Alsdan is de hoeveelheid aangevoerd
water zeer beperkt en de gevorderde capaciteit van de draineering zoo gering,
dat die wel steeds voldoende zal blijven.
Grondwaterstanden. Wij zagen reeds in § 5, dat het niet verstandig is
te rekenen op eenigen drukval van het water onder sluisvloeren. Over het algemeen
verdient het aanbeveling ook achter de muren met den vollen waterdruk, welke
theoretisch kan voorkomen, rekening te houden, nl. dat de hoogste waterstand,
in tegenstelling met het eb- en vloedgebied, gedurende geruimen tijd gehandhaafd
, zou kunnen blijven. Alsdan zou de hooge waterstand door lekke naden tot achter
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den muur kunnen doordringent terwijl het water vóór den muur door een gevolgde
lediging van de kolk zoo plotseling daalt, dat er geen sprake van is, dat het grondwater kan volgen.
Indien de muren tot onder den hoogsten waterstand in de kolk worden
aangeaard (§ 35, blz. 243), behoeft niet te worden gerekend op dien hoogen waterstand achter de muren, evenmin bij zelden voorkomende hooge stormstanden,
omdat die te kort zullen duren (alsdan is te rekenen met meer normale stormvloeden, zie § 51 blz. 15) of wanneer het bijzondere belastingsgevallen betreft,
zooals drooglegging van de sluis, waarbij het hooge water niet vóór de muren
kan komen (zie § 23).
Opgemerkt zij, dat kademuren, waarbij het op en neergaan van het water
in zeer veel langzamer tempo zal plaats hebben dan bij schutkolkmuren gedurende
het vullen of ledigen van de kolk, zich te dien opzichte in een veel b:tere conditie
zullen bevinden, zoodat voor deze niet op een belangrijk verschil tusschen de
waterstanden voor en achter de muren behoeft te worden gerekend. Men doet
verstandig dan te rekenen op een phase-verschil in het volgen van den grondwaterstand van bv. ten hoogste 0,50 m, eventueel verhoogd met de hoogte der
translatiegolven (§ 8c). Een dergelijk geval doet zich voor bij verlengingen van
de sluishoofdmuren naar de van de kolk afgekeerde zijdet zooals geleidehoofden
(fig. 38) of verlengingen van de divergeerende sluishoofdmuren (fig. 179 en fig. 182).
§ 13.

FUNDEERINGSTYPE.

De meest voorkomende fundeeringstypen van sluizen zijn fundeeringen op
staal en op palen. Daarnaast komen pneumatische fundeeringen en puttenfundeeringen ook voort terwijl soortgelijke kunstwerken in sommige gevallen als caissons
op den uitgebaggerden bodem worden geplaatst.
Aan de hand van de grondboringen en diepsondeeringen (zie § 5) kan worden
nagegaan of een fundeering op staal dan wel een op palen noodzakelijk is. In beide
gevallen wordt de sluis in een drogen bouwput (fundeeringsput) gebouwd.
Het zou kunnen voorkomen, dat het maken van een bouwput moeilijkheden
met zich zou medebrengen, dat het drooghouden daarvan bezwaren zou geven
of dat palen en damwanden in eenigszins agressief grondwater zouden komen
te staan en hout als materiaal daarvoor niet in aanmerking zou kunnen komen, enz.
In zulke gevallen komt een pneumatische fundeering of een puttenfundeering
in aanmerking.
Het maken van kunstwerken als caissons, welke drijvende worden aangevoerd
en op de plaats van bestemming gezonken, zou op zijn plaats kunnen zijn, indien.
deze in diep, open, water moeten worden gebouwd. Het VE;'.rdient dan aanbeveling
de onregelmatigheden van den op de juiste diepte gebrachten bodem voor het
bouwwerk onschadelijk te maken door een laag slib (zie hierover Rapporten en
Mededeelingen van den Rijkswaterstaat no. 20 door de waterstaatsingenieurs
Jhr. C. E. W. van Panhuys, J. A. Ringers en C. Tellegen).
§ 14.

BOUWPUT EN BEMALING.

Bouwput, zonder meer ontgraven. De meest klassieke bouwput wordt
door grondbeloopen begrensd (schutsluis nabij Wijk bij Duurstede
het Amsterdam-Rijnkanaal, fig. 18). Zulks leidt over het algemeen tot de goedkoopste oplossing
Hoe strakker putbeloop, hoe goedkooper grondwerk, vooral voor niet te groote

in

65

objecten, waarbij plaatselijke putverbreedingen geen op zichzelf staande omvangrijke grondwerken betreffen, in tegenstelling met bv. putverbreedingen ten
behoeve van de deurkassen van met roldeuren uitgeruste groote zeesluizen. Het
om eventueel een weinig breedere sluishoofden heen werken van een bouwput
moet zooveel mogelijk WQrden vermeden. Hoe zulks mogelijk is, volgt uit fig. 18
1

\
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BOUWPUT SLUIS TE W!JI< BU OUURSTEOE
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Fig. 18. Bouwput voor schutsluis, begrensd door grondbeloopen.
Droog te malen met behulp van een bronbemaling. a = achterkant schutkolkmuur, b = achterkant
sluishoofdmuur, d = stalen damwand. Onderkant sluishoofdvloer tusschen a en b onder 1 : oploopend.
A, B, C zijn sluishoofden.

(achterkant vloer van het breedere gedeelte van, het kunstwerk mag niet lager
komen te liggen dan het beloop ter plaatse, dus de vloer over het breedere gedeelte
laten oploopen). Daarbij komt, dat de holle hoeken van haaksche richtingsveranderingen van beloopen veel onderhoud zullen vorderen voor het geval een open
bemaling zal worden toegepast, omdat het grondwater, dat ter plaatse uit de
beloopen treedt, zich daarin zal verzamelen en grond zal gaan afvoeren.
Is de bouwput in niet te slappen kleigrond ontgraven en is de kleilaag onder
den bodem van den put van voldoende dikte om bij drooggelegden put niet door
het grondwater te worden opgelicht, zoo kan worden volstaan met slechts eenige
oppervlakte-bemaling, in hoofdzaak ter verwijdering van het er in terecht gekomen
regenwater. In een dergelijken bouwput mag voor het heien geen gebruik worden
gemaakt van spuiten om het ontstaan van wellen te voorkomen. Een voorbeeld
van een aldus uitgevoerd kunstwerk is de schutsluis in het Smalweesp naast het
verwijde Merwede-kanaal (fig. 19).

Fig. 19. Bouwput voor schutsluis, begrensd door grondbeloopen.
Droog te malen met oppervlakte-bemaling. h = stijghoogte van het grondwater in het zand; p
de hulp van spuiten ingeheide palen.

=

zonder

Is de kleilaag onder den putbodem onvoldoende dik of onvoldoende door
andere grondlagen belast om weerstand te bieden aan den opwaartschen waterdruk,
zoo is een bronbemaling noodig om dièn druk te verminderen. Het spuiten van
palen blijft evenwel ongewenscht om tè voorkomen, dat de druk nog meer zou
moeten worden verlaagd, om welvorming in de spuitgaten tegen te gaan. Bovendien
zal het spuitwater door de bronnen worden afgezogen, waardoor het heien zeer
zou worden bemoeilijkt.
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Grondverbetering voor stabiliteit der beloopen. Moet een bouwput
in zeer slappen grond worden gemaakt, dan zou de stabiliteitsberekening der
beloopen mogelijk uitwijzen, dat deze zoo flauw zouden moeten worden gemaakt,
dat de bouwput teveel ruimte zou innemen en zeer kostbaar zou worden. Zulk
een geval deed zich voor ter plaatse waar de Beatrixsluis te Vreeswijk is gebouwd
en waar de slappe grondlagen tot op den putbodem reikten. Ten behoeve van
het vormen van den breeden bouwput (dubbele sluis) heeft men langs de lange
zijden er van een cunette gebaggerd en deze vol zand gespoten, zulks om tevens
een fundeering te hebben voor de aanaarding van de sluis en voor de aansluitende
bandijken. Vervolgens heeft men den grond ten behoeve van het vormen van
den bouwput in den natte verwijderd. Aan de kopeinden van de ontgraving zijn
de beloopen in onverbeterden grond zeer flauw gemaakt: ter plaatse toch moest
later de grond worden verwijderd om de toeleidingskanalen met de sluis in verbinding te brengen.
Vervolgens heeft men het gevormde meer gedeeltelijk met oppervlaktebemaling, gedeeltelijk met bronbemaling drooggemalen en den put met behulp
van een bronbemaling drooggehouden.

Fig. 20, Bouwput voor schutsluis, begrensd door damwanden.
h = houten palen; s = tijdelijke houten stempels, noodig om de stalenstempels te kunnen verwijderen.
De stempels s blijven in den grond achter. De betonnen palen_onder het sluisgebouw zijn niet aangegeven.

Ware de bouwput smaller geweest (bv. niet te breede enkele sluis), dan
zou zijn te overwegen den slappen grond door beteren (zand) te vervangen (grondverbetering) en daarin den bouwput te ontgraven; het te veel aangevoerde zand
zou later in de aanaarding van de sluis kunnen worden verwerkt.
Bouwput afheien. Indien in dat geval stalen damwand, bv. voor vleugelwanden en voor wachtplaatsen voor schepen, in voldoende hoeveelheid benoodigd
zou zijn om den bouwput geheel te omheien, zou zulks overweging verdienen.
De overstaande damwanden aan delange zijde van de aldus gevormde kuip zouden
dan op elkander kunnen worden gestempeld.
Zulks heeft toepassing gevonden voor den bouw van de schutsluizen te
Jutphaas, wederzijds van het Amsterdam-Rijnkanaal (fig. 20). De aldus gevormde
bouwput is drooggemalen met behulp van een bronbemaling buiten langs de kuip.
Aangezien de stempels het heien in den weg zouden staan, zijn deze zoodanig
onderheid, dat de heikar zich er over kon begeven. Deze eenigszins omslachtige
wijze van werken maakte de uitvoering kostbaar.
Aangezien ook dicht langs den damwand moest worden geheid, was het
gewenscht dezen niet dieper te doen reiken dan de paalpunten: de grondslag ter
plaatse van de paalpunten moet ook na het trekken van den damwand ongerept
blijven.
Indien de palen zouden moeten worden gespoten, zou het ongewenscht zijn
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ze langs den damwand dieper te spuiten dan de onderkant daarvan: de damwand
zou anders in den losgespoten grond naar voren kunnen komen.
Zoodra de sluisvloer van een tusschen damwanden gebouwde sluis gereed
is, kan de damwand met houten stempels op dien vloer worden afgesteund, waarna
de oorspronkelijke stempeling kan worden verwijderd.
Het trekken van den damwand kan eerst plaats vinden, nadat de grond en
het grondwater wederzijds er van, nagenoeg op hetzelfde peil zijn gekomen. De
houten stempels blijven in den grond achter.
Indien een breede put moet worden gevormd, waarbij het toepassen van
stempels niet in aanmerking zou kunnen komen, ware te overwegen den damwand
af te schoren. Zulks zal dikwijls tot teleurstellingen leiden. In de eerste plaats komt
het voor, dat de damwand niet in staat blijkt den groeten trek op te nemen, welke
er dan op wordt uitgeoefend. Voorts moet worden voorkomen, dat de schoren
overbelast worden. Een conservatieve berekening van het schoorwerk is dan
geboden.
GUADALQUIVIR

VRU SLAPPE
KLEI

ZEER HARDE'
Kl.61

Fig. 21.

Bouwput van de schutsluis te Sevilla.

Toepassing van trekschoren wordt ontraden (zeer lange palen). Weliswaar
zouden de damwanden achterwaarts kunnen worden verankerd, maar daartoe zijn
ankerplaten vermoedelijk niet te bezigen, omdat de grond uiteraard slecht zal zijn.
In de plaats daarva.n zouden paaljukken (bokken, zie fig. 170a) moeten worden
toegepast.
Een kostenberekening zal moeten uitwijzen welk systeem het goedkoopste is.
Veelal zal een grondverbetering het winnen.
·
Dichten van waterrijke grondlagen. Zijn ter plaatse van een bouwput
zeer sterk doorlatende grondlagen aanwezig, bv. grindlagen, dan ware te overwègen
deze te dichten. Zulks zou kunnen geschieden door het vormen van een ijswand,
in sommige gevallen door het chemisch verdichten, doch meer normaal met
behulp van een kuip van stalen damwand, welke tot in een waterdichte laag reikt.
Is die laag in staat weerstand te bieden aaf:\ den grondwaterdruk, welke er onder
aanwezig is, zoo is in dat geval geen andere bemaling noodig, dan een ten behoeve
van regen en eventueel kwelwater. Een dergelijk geval heeft zich voorgedaan bij
den bouw van een groote schutsluis te Sevilla in Spanje (225 x 25 m, minimum
diepte 8 m, verval max. 9 m).
Voor zulke groote bouwwerken is, wegens de .groote hoogte van het te keeren
grondmassief, veelal van afschoren, afstempelen of verankeren van damwanden
geen sprake: de damwand zal door grondbeloopen moeten worden gesteund (fig. 21).
Voor de Noordersluis te IJmuiden was voor het bouwen van de sluishoofden
een bijzondere voorziening noodig. Ter plaatse is op 18 m - NAP een 1 m dikke
kleilaag aanwezig, waaronder een dunne veenlaag en op 38 m - NAP een tweede
kleilaag. De zandlaag tusschen beide kleilagen in wordt gebruikt als waterwinplaats
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voor de waterleiding van de gemeente Velsen en voor groote fabrieken in de
omgeving. Daaruit mocht ten behoeve van den bouw van de sluis slechts weinig
water worden gemalE;n uit vrees voor verzouting van het grondwater (het zoute
water is onder het zoete aanwezig op het peil van ongeveer 100 m - NAP en
de kleilaag van 38 m - NAP bleek slechts plaatselijk aanwezig te zijn). Aangezien
het kunstwerk tot in die zandlaag reikt, is toen besloten beide kleilagen door een
stalen omvattingsdamwand te verbinden (fig. 22). Daar langere damplanken dan
26 m destijds om technische redenen van opportunistischen aard (lengte van de
fabrieksloods) niet konden worden geleverd, is besloten ze te heien van het peil
van 13 m - NAP af. Dit peil kon met een open bemaling worden bereikt, terwijl
de druk onder de kleilaag van 18 m - NAP daarbij slechts betrekkelijk weinig behoefde te worden verlaagd (zie artikel in ,,de Ingenieur" no, 39 van 1924 van
de hand van den waterstaatsingenieur J. A. Ringers).

Fig. 22. Bouwput van de Noordersluis te IJmuiden.

Voor het binnensluishoofd, dat het eerst is gebouwd, is voor de afmaling
tot 13 m ~ een open bemaling toegepast, waarbij last werd ondervonden van
het uitloopen der grondbeloopen, vooral in de holle haaksche overgangen, voor
het zooveel grootere buitenhoofd (fig. 38) een bronbemaling. Aangezien op
ongeveer 13 m - NAP een secundair kleilaagje aanwezig was, maalden de bronnen,
welke met het ondereinde boven de kleilaag van 18 m - bleven, zoowel uit de
zandlaag onder als boven dat laagje af (lange filters, waarin de zuigbuis hangt).
Met een bronbemaling kan worden bereikt, dat het water niet uit de putbeloopen treedt. Alsdan is van uitzakken daarvan geen sprake.
Waar eenigszins mogelijk, is de damwand door een grondbeloop gesteund:
de onderkant der sluishoofdmuren is volgens dat beloop afgewerkt (fig. 22 en 37).
Het spuiten der palen onmiddellijk langs den damwand heeft geen invloed gehad
op het alignement er van: daarvoor waren de spuitgaten te plaatselijk en na het
inspuiten consolideerde de grond zich onmiddellijk. De paalpunten kwamen bij
het buitensluishoofd op 27 m - NAP, terwijl de damwand reikte tot 39 m - .
Aangezien de palen dus langs den damwand in geroerden grond kwamen te
staan, is er minder belasting op toegelaten, dan op de overige palen.
Ronde bouwkuip. Moeten groote bouwwerken worden vervaardigd, welke
een in groote lijnen vierkanten plattegrond hebben, zooals keersluizen, sluishoofden
van schutsluizen met door aarden geloopen begrensde schutkolken, gemalen of
landhoofden van groote grondduikers, zoo kan het aanbeveling verdienen een
ringvormige damwandkuip te heien, waarbinnen het kunstwerk wordt opgetrokken.
Het ideaal zou dan zijn bereikt, indien de damwanden tot in een waterdichte
grondlaag reikten, welke ter plaatse van den bouwput, na ontgraving, niet door
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het grondwater kan worden opgelicht, Het groote voordeelt dat met een ronde
damwandkuip kan worden verkregen, ist dat geen voor het heien binnen de kuip
en voor het optrekken van het kunstwerk hinderlijke stempels of schoren noodig zijn.
De ringt welke den damwand steuntt zou van beton kunnen zijn (keersluis
te Vlissingent middellijn 75 mt fig. 23a en b, Lingegemaal te Steenenhoekt middellijn 56t56 mt fig. 305) of van staal (landhoofden van den grondduiker te Zeeburg,
gemeente Amsterdamt onder het verruimde Merwedekanaal, middellijn 29 mt
fig. 23c en fig. 296).
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Fig. 23c

Fig. 23a. Afgeheide ronde bouwput voor de keersluis te Vlissingen;
de damwand reikt niet tot in een waterdichte laag, bemaling in en buiten de kuip.
Fig. 23c. Afgeheide ronde bouwput voor landhoofd van een grondduiker nabij Amsterdam (Zeeburg);
de damwand reikt tot in een waterdichte laag; slechts regen- en eenig lekwater in de kuip. De palen
tegen den binnenkant van den ring zijn noodig voor het laten zakken daarvan onder het ontgraven.

De te Vlissingen toegepaste betonnen ring is onderheid en bestaat uit mooten
van ongewapend betont welke latert waar strikt noodzakelijkt op eenvoudige wijze
waren te verwijderen (zie publicatie in nde Ingenieur" no. 39 van 1928 van de
waterstaatsingenieurs W. H. Brinkhorst en C. de Groot). Het beton is tegen den
stalen damwand aangestort. De ring te Steenenhoek hing met staven aan den
damwand (Weg- en Waterbouw no. 3-4 van 1945). Door verbuiging van den
damwand onder den ring, onder invloed van de horizontale belastingt kwàm er
zooveel spanning in de ophangstavent dat sommige er van braken en dat de ring
wringingsscheuren vertoonde. In beginsel verdient de gevolgde constructie geen
navolging.
Stalen ringen volgen de onregelmatigheden van het heien van den damwand
niet, Daarom worden de damplanken met behulp van houten wiggen op den ring
gesteund. Zij hebben het voordeel meerdere malen te kunnen worden gebruikt.
Zoo heeft de stalen ring voor genoemden grondduiker dienst gedaan voor beide
landhoofden en wacht thans op nieuw emplooi.
Het verwijderen van den ring kan plaats heb oen zoodra .de damwand is
afgestempeld op het gemaakte kunstwerk; de damwand kan worden getrokkent
zoodra de grond en de grondwaterstand wederzijds er van ongeveert op gelijk
70

peil zijn gekomen. Daarna is hij in het blijvende werk te gebruiken, bv. voor de
vleugelwanden.
Vierhoekige bouwkuip. Indien het gaat om kleine bouwwerken met een
een vierkant benaderenden plattegrond, zou een daarbij aangepaste damwandkuip
ook kunnen voldoen, eventueel zonder gebruikmaking van stempels. Alsdan
moeten de gordingen in staat zijn den damwand te steunen. Het zal van de
mogelijkheid, gordingen van redelijke zwaarte te construeeren, afhangen, of dat
systeem voor toepassing in aanmerking kan komen. Wordt het sluishoofd in een
bestaand kanaal gebouwd, tegen een der uit waterdichten grond samengestelde
oevers aan, dan is de verleiding groot den damwand langs dien oever achterwege
te laten. Deze oplossing is evenwel niet juist te achten: de op den evenwijdig aan
den oever gelegen damwand werkende horizontale krachten zouden niet op
voldoend zekere wijze kunnen worden opgenomen (schutsluis in de W t;espervaart,
naast het Merwede-kanaal, fig. 24).
Kistdam. Ook is te overwegen (vooral in open water) de kuip te omheien
met een kistdam, welke bestaat uit twee evenwijdige, op elkander verankerde,
damwanden, waartusschen een grondaanvulling is aangebracht.
Bouwput in zandeiland. Voor het geval een sluis in open water moet
worden gebouwd, zoo is te overwegen er eerst een eiland van zand in op te spuiten
(uitwateringsluizen in de Afsluitdijk der Zuiderzee). Een andere oplossing betreft
het maken van een omkuiping van stalen damwand, welke echter in zee niet voor
toepassing in aanmerking kan komen, wegens het gevaar voor beschadiging door
dèn golfslag bij storm, zoolang de ondersteuning er van niet is aangebracht.
Grootte bouwput. Het is over het algemeen gewenscht, dat er rondom
den plattegrond van het kunstwerk op den putbodem nog een looppad aanwezig
is. Slechts wanneer de bouwput met een stalen damwand is afgeheid, sluit het
kunstwerk er wel eens nauw op aan (de sluishoofden van de Noordersluis te
IJmuiden, fig. 37). Het looppad dient, behalve voor de bewegingsvrijheid der
met den bouw belaste werklieden, om de voor de bemaling noodige ruimte te
verkrijgen. Bij een door grondbeloopen begrensde en met behulp van een bronbemaling drooggelegden bouwput (geen greppels op den putbodem benoodigd),
moet het looppad over het algemeen een breedte van 1 à 2 m verkrijgen. Voor
het geval greppels benoodigd zijn, moeten deze maten met de breedte der greppels
op het peil van den putbodem worden vergroot. Wanneer de plattegrond van het
kunstwerk een onregelmatiger verloop heeft, dan de begrenzing van het bodemvlak van den bouwput, zouden de bedoelde maten plaatselijk kleiner kunnen
zijn (fig. 18).
De afmetingen van een bouwkuip van stalen damwand ten opzichte van die
van het kunstwerk zijn over het algemeen in hooge mate afhankelijk van de toe
te passen bemaling. Is deze een bronbemaling en is de kuip vierkant of rechthoekig,
dan zal tusschen kuip en kunstwerk een pad aanwezig moeten zijn ter breedte
van eerder 2 m dan minder. Is binnen de kuip nauwlijks waterbezwaar te verwachten en is het niet noodig den grondwaterdruk onder de waterdichte bodemlaag
te verminderen, dan zou de genoemde maat tot ongeveer 0,75 tot 1 m kunnen
worden teruggebracht. Is de kuip rond en het kunstwerk min of meer vierkant,
dan zou, ongeacht de wijze van bemalen, de minimum afstand van het
te maken betonwerk .tot den damwand 0,50 m kunnen zijn, of juist voldoende om
te kunnen passeeren. Overigens hangt een en ander volkomen van de plaatselijke
omstandigheden af.
De verleiding kan groot zijn den stalen damwand zooveel mogelijk als onder71

loopsheidskeering in het blijvende werk op te nemen, bv. langs vloeren, loodrecht
op de sluisas (zie § 17). Voor zoover zulks noodig is, moet de damwand dan uit
den dag van de sluis worden verwijderd, hetzij in den droge met behulp van een
secundaire bemaling, welke tot den bovenkant van den vloer afmaalt, hetzij in
den natte door afbranden onder water (zie verder § 17).
Bemaling. De bemaling van bouwputten of-kuipen kanzijn:openbemaling
of bronbemaling 1 ). Bronbemaling is aangewezen in het geval dat de druk van
het grondwater onder de waterdichte bodemlaag van den bouwput moet worden
verminderd (voorkoming van wellen). Open bemaling is slechts aangewezen ter
drooglegging van een bouwput, ontgraven in een waterdichte laag (fig. 19), waarbij
dan zoo noodig de druk onder de bodemlaag door een bronbemaling wordt verlaagd.
In andere gevallen verdient een bronbemaling bepaaldelijk de voorkeur, omdat
daardoor de drooglegging meer volkomen is, en men alsdan geen last behoeft
te hebben van uitloopende taluds van bouwput of greppels. Voorts zijn dan geen
"oevervallen" te vreezen, waardoor de voortgang van het bouwwerk ernstig zou
kunnen worden vertraagd. Het is daarbij zaak te zorgen, dat geen grondwater
uit de beloopen treden kan. Alsdan kan het putbeloop zelfs zeer steil worden
gekozen, hetgeen een groote besparing geeft aan grondwerk en aan putoppervlakte.
Bij de in 1940 aangevangen bouw van den tunnel te Velzen is volgens dat beginsel
in zandgrond een 25 m diepe bouwput onder beloop en van 1 : 11/z ontgraven
en drooggelegd.
Bij een bouwkuip van stalen damwand doet zich de vraag voor of de eventueel
vereischte bronbemaling buiten of binnen de kuip moet worden geplaatst. Met
het oog op de bemaling in engeren zin is het plaatsen van de bronnen binnen de
kuip te verkiezen, omdat dan geprofiteerd wordt van den grooten weerstand,
welken de damwand zal geven en welke grooter is dan overeenkomt met den
grooteren door het grondwater af te leggen weg (z~e blz. 13). Bij plaatsing van de
bronnen binnen de kuip zal de damwand dus aan het phreatisch grondwatervlak
een sprong omlaag geven, in het ander geval juist orrihoog. Niettemin wordt er
toch dikwijls de voorkeur gegeven aan een plaatsing van de bronnen buiten de
·kuip, omdat men dan er binnen geen last zal ondervinden van de bronnen en
leidingen en met een nauwere kuip kan worden volstaan. Met een weinig duurdere
bemaling (meer bronnen, diepere boringen en meer intensieve bemaling) verkrijgt
men dus een eenigszins goedkoopere bouwkuip (kleiner, minder zwaar door
waterdruk belast) en een goedkoopere en minder zorg behoevende uitvoering van
het kunstwerk binnen de kuip (geen kans op het beschadigen van onderdeden van
de bemaling, zooals leidingen).
.•
Inrichting bronbemaling. Hoewel praktisch met pompen een vacuum
van ongeveer 7 m is te verkrijgen, mag rondom de bron niet worden gerekend op
een verlaging van den grondwaterstand van meer dan 3 tot 5 m (filterweerstand
enz.). Is dus een diepere verlaging van den grondwaterstand noodig, dan bracht
men tot voor betrekkelijk korten tijd steeds bronnen aan in meer dan één verdieping
(elke verdieping afzonderlijk bemalen). Bij voldoende capaciteit van de onderste
der verdiepingen zouden, na het in exploitatie nemen daarvan, de hoogergelegene
buiten gebruik kunnen worden gesteld, aangenomen, dat er ter plaatse geen zulks
verhinderende "waterverdiepingen" (zie hieronder) aanwezig zijn. Tegenwoordig
wordt dit systeem veelal verlaten en laat men in de bronnen diepwelpompen zakken.
1
) Zie voor .bijzonderheden betreffende bronbemalingen:
,,Kyrieleis-Sichardt: Grundwasserab~enkungen bei Fundierungsarbeiten", benevens publicatie van Ir. J. van Nes in "de Ingenieur"
van 1935. ·
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Alsdan is men aan geen bepaalde zuighoogte gebonden (zie bv. de publicatie
van den waterstaatsingenieur A. Eggink in de "Ingenieur" no. 49 van 1940,
handelende over den bouw van de Nieuwe Spuisluis te IJmuiden, waarvan het
ontwerp is aangegeven in fig. 165).
Pompproef. Voor eenigszins belangrijke bouwputten is het gewenscht de
bemaling vóór het vaststellen van het ontwerp te onderzoeken om zich een denkbeeld te vormen van de mogelijkheden en de kosten, mede die der exploitatie.
Hiertoe zal, mede aan de hand van het door grondboringen verkregen geologisch
profiel van de bouwplaats (zie bv., fig. 22), een pompproef moeten worden verricht
ter bepaling van de grootte van de doorlaatbaarheidscoëfficiënt k van de grondlagen
en ter wille van het onderzoek van het verband tusschen de grondwaterdrukken
in de verschillende poreuse grondlagen, gelegen tusschen waterdichte lagen
(zoogenaamde "waterverdiepingen", zie bv. fig. 22: de lagen onder en boven
de verschillende kleilagen). De voor het bepalen van het phreatisch oppervlak
van het grondwater gedurende de pompproef benoodigde waarnemingsbuizen
plaatse men liefst in verticale platte vlakken, welke straalsgewijze uitgaan van de
bron, waarin zal worden gemalen, en zoo mogelijk voor elken "straal" op gelijke
onderlinge afstanden.
De coëfficiënt k wisselt van 0,0001 m/sec voor fijn leemhoudend zand tot
0,01 m/sec voor grind van vrij regelmatige samenstelling. Voor het te IJmuiden
aanwezig~ duinzand bleek k gelijk te zijn aan 0,0002 m/sec. Wanneer kin verband
met de capaciteit der bemaling te groot zou zijn, onderzoeke men of het niet
voordeeliger is de sterk waterdoorlatende lagen af te sluiten (bv. fig. 21, in welk
geval zulks zelfs zonder onderzoek der bemaling aangewezen was).
Gevallen, waarbij het toepassen van bemalingen bezwaren geeft. Er
zijn gevallen, waarbij het ongewenscht Îs bemalingen toe te passen of waarbij
deze moeten worden beperkt. Zoo zagen wij reeds op blz. 69, dat het gewenscht
was de hoeveelheid water, te onttrekken aan de zandlaag tusschen de kleilagen
van 18 m - NAP en 38 m - NAP ten behoeve van den bouw van de Noordersluis
te IJmuiden, sterk te beperken (fig. 22). Een ander geval deed zich voor te Vreeswijk
gedurende den bouw van de Beatrixsluis. In de omgeving van den bouwput rustten
de bovenste uit klei bestaande grondlagen op een sterk samendrukbare veenlaag,
welke werd samengeknepen doordat de opwaartsche waterdruk tegen de kleilaag
door de bemaling werd verminderd en deze dus zwaarder op de veenlaag ging
drukken (zie Proceedings Int. Conference on Soil Mechanics, 1936, Cambridge,
Vol. 1, rapport van de hand van den waterstaatsingenieur W. H. Brinkhorst).
Aangezien er in de omgeving geen bebouwing aanwezig was, berokkende dit euvel
geen groot ongerief. Na het ophouden met malen kwam het verzakte terrein slechts
weinig omhoog.
Waar, in een geval als te Vreeswijk, in de omgeving van een te maken bouwwerk
op staal gefundeerde bebouwing aanwezig is, zou bedoelde verzakking niet zijn
te dulden. Ook voor paalfundeeringen zou een verzakking bezwaren kunnen
opleveren (negatieve kleef), Dit is dan ook de reden, dat de landhoofden van
den grondduiker te Jutphaas (fig. 47 en 1556) als putten zijn opgevat (blz. 115).
§ 15.

FUNDEERING OP STAAL OF OP PALEN. 1 )

De keuze tusschen een fundeering op staal en een op palen is niet steeds
1

)

Zie ook § 18.
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eenvoudig. Zoo kan het voorkomen, dat op zandgrond aan een fundeering op
palen de voorkeur moet worden gegeven.
Ter toelichting diene het volgende.
Voordeelen van een paalf.undeering. Het kan voorkomen, dat het zand
ter plaatse waar een bouwwerk moet worden opgetrokken niet met een minimum
of bijna minimum pakking is gelagerd (bv. ter plaatse van de sluis te Wijk bij
Duurstede in het Amsterdam-Rijnkanaal). Het zal dan in mindere of meerdere
mate samendrukbaar zijn. Door toepassing van een paalfundeering zal de zakking
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Fig. 25a. Schets van de dwarsdoorsnede over een sluishoofd volgens het bakprofiel
(bovenhoofd van de schutsluis nabij Tiel in het Amsterdam-Rijnkanaal).

van het bouwwerk als gevolg van de samendrukbaarheid der grondlagen, waardoorheen de palen zijn geslagen, worden teruggebracht tot die der palen zelve, welke
veel geringer zal zijn: over deze lagen is men den nadeeligen invloed van de
samendrukbaarheid dus vrijwel kwijt. De graad der samendrukbaarheid der
zandlagen kan volgen uit verrichte diepsondeeringen en uit proeven op grondmonsters, verricht in een laboratorium van grondmechanica, al is het praktisch
onmogelijk daartoe ongeroerde monsters te steken.
B a k p r o f i e 1. Beschouwt men voorts het geval, dat de sluismuren
één geheel vormen met den vloer, het zoogenaamde ;,bakprofiel" (fig. 25a en b),
dan wordt meestal aangenomen, dat een op staal gefundeerd sluislichaam op een
elastische onderlaag rust, d.w.z. dat hoe grooter de indrukking van den ondergrond
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ist hoe grooter tegendruk er ontstaat. Naar schrijvers meening verdient zulks
geen aanbevelingt omdat het kan voorkoment dat het lich2:1m bij het opkomen
van het grondwater in den ten behoeve van den sluisbouw drooggelegden bouwput
als het ware op met water oververzadigden grondt drijfaandt komt te rusten: de
sluis zal dan moeten worden beschouwd als op het zand ttdrijvende". Alsdan ·
is de tegendruk van den grond onder het geheele profiel gelijkmatig. Zoo is het
blijkens een publicatie uit het jaar 1941 zelfs voorgekoment dat een op elastische
onderlaag berekende sluisvloert welke op een grondverbetering was gefundeerd
- de losgewoelde grond aan de oppervlakte van den bouwput ist wat pakking
betreftt te vergelijken met een grondverbetering - bij het opkomen van den
grondwaterstand brak. Het is dan ook het beste den drukt welken de ondergrond
tegen het bouwwerk geeftt over het geheele grondvlak gelijkmatig aan te nemen.
De resultante van den tegendruk van den grond werkt dan in het midden van
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Fig. 25b. Schets van de dwarsdoorsnede over
een schutkolk volgens het bakprofiel.
(schutsluis in de Voorvliet nabij Utrecht).

Fîg. 25c. Schets van de verticale tegendruk van
de fundeering voor sluislichaam van fig. 25b,

het beschouwde grondvlak (Mt fig. 25ct voor het geval het halve profiel wordt
beschouwd). Het grootste moment, dat die tegendruk geeft, d.i. in het midden
van het profielt is dan P.a en men is niet in staat te bewerkstelligent dat dit ter
verkleining van het resulteerend moment in den vloer wordt vergroot: men heeft
het slechts te aanvaarden.
Is daarentegen de fundeering op palen, dan is• men door concentratie van
palen bij machte het tegenmoment te vergrootent waardoor het moment door de
omlaagwerkende verticale krachten (bv. gewicht van den muur en den verticalen
component van den groncldruk) kan worden verkleind (zie blz. 459: palenzwaartepunt). Immers zal de door de fundeering uitgeoefende tegendruk in beide gevallen
gelijk zijn en is de armt waaraan hij werktt bij fundeering op palen binnen bepaalde
grenzen naar believe te vergrooten. Typisch komt zulks tot uiting in fig. 25ct
die het geval van fig. 25b schematisch weergeeft: bij fundeering op staal is de
armt waaraan het tegenmoment werktt niet veel grooter dan de helft van den arm,
waaraan die druk werkt bij fundeering op palen.
Door het toepassen van een paalfundeering is het vooral mogelijk het moment
in het midden van den vloer in de kritische gevallen (zie blz. 453) te verkleinen
wanneer de sluis breed is ten opzichte van de hoogte (gering aan het moment door het
eigen gewicht van de sluismuren tegengestelde moment door de naar den dag van de
sluis gerichte horizontale krachten tegen de muren). Op de grootte van het moment
in den vloer nabij de inklemming van de muren heeft de aard der fundeering
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evenwel weinig invloed omdat de arm, waaraan de tegendruk werkt, dan klein
is. Wel zijn in voorkomende gevallen door een fundeering op palen de dwarskrachten
in den sluisvloer, welke nabij de muurinklemming het grootst zijn, te verkleinen.
Opgemerkt zij, dat verkleining van de momenten en de dwarskrachten in
een sluisvlocr zou kunnen beduiden het maken van een dunneren vloer en van
een minder diepen bouwput.
Een ander voordeel van een paalfundeering is, dat steeds sommige palen
zullen worden ontlast door de elastische doorbuiging van den vloer. Zoo zullen
de palen onder de muren worden ontlast indien deze laatste naar voren buigen
en die nabij het midden van den vloer indien deze zal opbuigen, bv. bij doorbuiging van de muren naar achteren. Door de bedoelde ontlasting worden de
in den vloer optredende momenten verkleind (zie ook blz. 104). In elk geval zal
deze ontlasting van den vloer vóór het doorbreken daarvan plaats hebben. Aangezien
bij fundeering op staal niet op deze ontlasting mag worden gerekend, kan worden
gezegd, dat een op palen gefundeerd bakprofiel sterker is dan een op staal
gefundeerd.
Voorbeelden van concentratie van palen onder de zwaarste onderdeden
van een bakprofiel (de muren) geven fig. 25a (bovensluishoofd van de schutsluis
in het .Amsterdam-Rijnkanaal nabij Tiel), fig. 39 doorsneden AB en GH (Beatrixsluis te Vreeswijk), fig. 25b (schutsluis in de Voorvliet naast het AmsterdamRijnkanaal), fig. 140 (als fig. 25a) en fig. 182, doorsnede DD (schutsluis nabij
Wijk bij Duurstede in het genoemde kanaal).
Muren, door voegen van v 1 oer gescheiden. Is de vloer
door voegen van de muren gescheiden, dan zijn er onafhankelijk van elkander
gefundeerde zware onderdeden (de muren) en lichte (de vloeren). De zware
zullen bij fundeering op staal verder in het "drijfzand" wegzakken dan de lichte,
terwijl ook de grond er onder meer zal samendrukken. Een en ander zou tot
moeilijkheden aanleiding kunnen geven met het oog op de sluisdeuren. Zoo is
er in het buitenland een droogdok, waarvan de deur, oorspronkelijk bedoeld
als roldeur, wegens de relatieve verzakking van de zware deurkas steeds als schipdeur wordt gebruikt.
De Noordersluis te IJmuiden, welke op palen is gefundeerd, is blijkens
controlemetingen, verricht in 1945, behoudens plaatselijk door een kwaadwillige
vernielingspoging door de Duitsche bezetting, sedert 1932, toen de gecontroleerde
bouten werden ingemeten, praktisch niet verzakt (minder dan 1 cm), hoewel
de sluishoofden dieper zijn gefundeerd dan de schutkolkmuren en deze laatste
den ondergrond specifiek minder belasten.
F u n d e e r i n g s h o o g t e. Bij fundeering op palen is het, in tegenstelling
met een op staal, mogelijk, aan elkander grenzende onderdeden op ongelijke hoogte
te fundeeren, of den onderkant van breede muren, ter gezonde besparing aan
beton en aan grondwerk, flink oploopend te maken. Bij fundeering op staal zou
men dan niet de waarborg hebben, dat de muren na zetting zuiver te lood zullen
zijn blijven staan. De fig. 22 en 38 geven een voorbeeld van muren met sterk
oploopend ondervlak.
Nadeelen van een paalfundeering. Tegenover de voordeelen welke een
paalfundeering kan geven, staan nadeel en. Deze zijn:
1. de op het werk drukkende kosten, welke een paalfundeering direct of
indirect (langer drooghouden van den bouwput, verlenging van den
bouwtijd) veroorzaken;
2. vergrooting van de kans op onderloopsheid, omdat de grond tusschen
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de palen zal inklinken, zonder dat het bouwwerk kan volgen: er kan een
naadje onder het kunstwerk ontstaan (zie ook § 5, blz. 14);
3. moeilijkheden met het opnemen van horizontale krachten van eenige
beteekenis: er zullen dan veelal schoorpalen noodig zijn, welke het heiwerk
bemoeilijken en de kosten er van verhoogen.
Ter toelichting van ad 3 diene het volgende.
Loodrechte palen kunnen zonder praktisch te verbuigen wel eenige horizontale
kracht opnemen, omdat de druklijri scheef ten opzichte van de paalas kan komen
te staan. Wil men voorkomen, dat het beton op trek wordt belast, zoo zou men
globaal kunnen aannemen, dat de scheeve druklijn onder en boven de paalkern
juist raakt. In een 6 m lange paal, welke 0,36 m meet in de richting van de horizontale kracht, kan de druklijn dus 6 op 1/3. 0,36 of 50 : 1 staan, zoodat de bv.
met 50 t belaste paal veilig horizontaal 1 t zou kunnen opnemen.
Op passieven gronddruk tegen het bovendeel van de paal zou bij op buiging
belaste palen niet mogen worden gerekend. Het optreden van passieven grondweerstand zou, vooral in losgespoten grond, een te groote verplaatsing van den
paalkop vorderen. Voor palenbundels komt daar nog bij, dat de voorste palen,
gerekend in de krachtrichting, als het ware de grond voor de er achter staande
palen vrij maken: alleen tegen die voorste palen zou de passieve gronddruk in
zijn geheel tot uiting komen. Daarbij komt, dat de passieve gronddruk tegen
het bovengedeelte van de palen niet groot kan zijn, omdat de grond niet door
het bouwwerk wordt belast: het kunstwerk zal alleen op de palen rusten.
Hoe schuiner de schoorpalen worden geheid, hoe grooter horizontale kracht
zij kunnen opnemen. De praktisch bereikbare schuinste stand is 3 : 1, zooals
voor 16 m lange palen, geheid met een Menck en Hambrockstelling, is vertoond
bij den bouw van de Noordersluis te IJmuiden. Voor lange palen, welke met een
verbeterde stalen Hollandsche stelling zullen worden geheid, is 3 : 1 rijkelijk
flauw, Indien het bij een kunstwerk de kosten niet zou loonen om een meer geperfectionneerde stelling aan te voeren, ware het beter de helling van lange palen
te beperken tot 4 à 5 : L
De neiging bestaat steeds palen een weinig te steil te heien, hetgeen door
de zwaartekracht in de hand wordt gewerkt. Hiertegen moet worden gewaakt.
Een weinig te steil zou niet ontoelaatbaar zijn, als de druklijn, binnen de kern
blijvend, maar onder de voorgeschreven helling komt te staan, maar dan begint
men met het verbruiken van alle reserve.
Naast verticale palen ook schoorpalen. Over het algemeen is het onjuist
te achten een kunstwerk uitsluitend op verticale palen, of algemeener gezegd op
palen, uitsluitend in aan elkander evenwijdige vlakken geheid, te fundeeren,
vooral wanneer deze slank zijn en dus slechts een geringe horizontale kracht als
"gedrukte kolommen" kunnen opnemen. Zulk een J.mnstwerk zou de neiging
vertoonen zich naar één zijde te verplaatsen. Zoo is schrijver een op palen gefundeerden vleugelmuur bekend, welke aansluit op een op staal gefundeerde schutsluis en welke zich op zijn minst over een afstand van 0,05 m van de sluis hèeft
verwijderd. Ook zijn uitsluitend op verticale palen gefundeerde brugpijlers bekend,
welke zich merkbaar hebben verplaatst. De oorzaak zou kunnen liggen in het
betrekkelijk labiele evenwicht van de palen. Mogelijk is, dat de verstoring van
het evenwicht in de hand wordt gewerkt door een persoonlijke fout, welke den
heiers aankleeft en welke bestaat in het een weinig naar één zijde scheef heien
van op zijn minst een gedeelte der palen (evenals het door sommige menschen
op ongelinieerd papier naar één richting scheef schrijven). 'De muur zal zich
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dan zoover kunnen verplaatsen als noodig voor het herstel van het verstoorde
evenwicht door passieven gronddruk er tegen.
In verband hiermede brengt schrijver in voorkomende gevallen steeds enkele
schoorpalen aan, welke elke meetbare verplaatsing tegengaan. Of deze schoorpalen
zwaarder worden belast dan de overige palen doet niets ter. zake: de zekerheid
moet borg staan voor verzakking (fig. 26 en fig. 140, sch).
Tersteeks geheide palen of niet. Dikwijls treft men bouwwerken aan,
gefundeerd op .tersteeks geheide palen om op deze wijze bestand te zijn tegen het
opnemen van niet voorziene horizontale krachten. In beginsel is zulks niet juist
te achten, omdat, wanneer zoo'n horizontale kracht optreedt, bv. gericht volgens
het pijltje (fig. 27a), worden de palen p ontlast en q zwaarder belast. Zoo is het
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Palen D met de
punt naar links;
Palen 11 met de
punt naar rechts.
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Fig. 27a.
Fig. 26. Schets van een fundeering met enkele
schoorpalen ter wille van de standzekerheid.

VER SCHIL: FUNDEERfNG

Schets van een fondeering met tersteeks geheide palen.
Fig. 27b. Schets van dezelfde fundeering met
in hoofdzaak loodrechte palen.

denkbaar, dat gedurende de aanaarding van een sluislichaam de grond tijdelijk
a,an één zijde hooger ligt dan aan de andere en dat de ongelijke paalbelasting niet
meer wordt genivelleerd door de er zich tegen verzettenden passieven gronddruk.
Wanneer de palen p en q, gelijkelijk belast, reeds volbelast zijn, zullen de palen q
dan worden overbelast. Over het algemeen kunnen die palen de overlasting
evenwel velen: in het ergste geval zullen zij een weinig in den grond worden
gedrukt, waardoor de belasting der palen eenigszins zou worden genivelleerd en
passieve gronddruk wordt opgewekt.
·
In verband met een en ander geeft schrijver er de voorkeur aan ook aan
een dergelijk kunstwerk enkele extra schoorpalen toe te voegen, welke uitsluitend
tot taak hebben optredende horizontale krachten op te nemen (fig. 27b), en
overigens verticale palen toe te passen.
Vooruitschuiven muren. Indien men bij de beoordeeling of een op staal
gefundeerde muur vooruit zal schuiven, aanneemt, dat de wrijvingscoëfficiënt
tusschen grond en onderkant muur ten hoogste 1 / 3 is, kan dus een fundeering
op staal dezelfde horizontale kracht opnemen als een op palen 3 : 1, waarbij geen
trekpalen zijn toegepast.
§ 16.

PALEN.

a, Beschouwingen betreffende het draagvermogen van op druk belaste palen.

Waaraan een paal haar draagvermogen precies ontleent, is nog niet volkomen

78

bekend. Er bestaan hieromtrent verschillende veronderstellingent welke logisch
lijken, doch veelal door de feiten worden gelogenstraft.
Verdichte grondprop onder de paalpunt. Dikwijls neemt men aan,
dat zich door het heien om de paalpunt een verdichte grondprop vormtt welke
de paaldruk over een grooter oppervlakte dan die van de pa~ldoorsnede zal
verdeelen. Een proef evenwel, verricht door den waterstaatsingenieur G. C.
Boonstra en door hem bij een voordracht publiek gemaakt (zie "de Ingenieur"
nos. 8 en 9 van 1939)t waarbij diepsondeeringen zijn verricht in het hart van
eenige in zandgrond ingeheide palent (waartoe in elke paal een buis was ingebetonneerd) en er naastt heeft uitgewezent dat de ttprop" hoogstens slechts onder
de paal aanwezig is en geen grootere dikte heeft dan 0t25 m, zoodat de geopperde
hypothese niet juist kan zijnt althans niet algemeen geldig.
Ook waarnemingen uit de praktijk zijn met die hypothese in strijd. Het
komt nl. voort dat een in zandgrond geheide paal onder het heien een zeer veel
slechteren stuit ondervindtt dan werd verwacht. Wanneer zulk een paalt aan het
einde van een werkdag geheidt den volgenden morgen dieper wordt weggeslagent
blijkt de stuit veelal aanvankelijk veel te zijn verbeterdt doch na eenige slagen
weer even slecht te zijn als den vorigen dag. Naar schrijvers meening komt het
zand onder het heien door trilling in een met drijfzand te vergelijken formatie.
Schrijver is hierin gestijfd door een eenvoudige proef met een specialen vibrator
voor het verdichten van betont nl. een lange doornt welke electrisch in zeer snelle
trillingen van zeer kleine amplitude wordt gebrachtt en welket praktisch zonder
weerstand te ondervindent in vochtig ongeroerd zand wegzakt 1 ). Ook past in
deze redeneering hetgeen aan de Noordersluis te IJmuiden is geconstateerd na
de capitulatie van het Duitsche leger. Daar bleek een der ruim 20 m hooge wanden
van de deurkas van het binnenhoofd door een vernielzuchtige explosie (hevige
trilling) tegen den gronddruk van het aanvullingszand in te zijn gewenteld, daarbij
van boven op zijn minst 20 cm uitwijkende: de grond moet drijfzand zijn geworden.
Ook het door een andere explosie maximaal 1 m inklinken van het 11,50 m dikke
zandpakket boven den vloer van de schutkolkmuren (fig. 15l)t het meest tegen
het beton van den voormuur aant moet daaraan zijn toe té schrijven.
Het is duidelijkt dat bij de naar voren gebrachte veronderstelling het bestaan
van een verdichte zandprop niet past.
Kleef. Een andere hypothese ist dat de paallast door de kleef over een
grooter grondvlak dan dat van de paal· zelve wordt verdeeld. Indien er inderdaad
kleef aanwezig ist zou deze veronderstelling ontegenzeggelijk juist zijnt doch er
mag niet steeds op worden vertrouwdt omdat kleef van eenige beteekenis niet
steeds aanwezig kan zijnt bv. wanneer de palen in zandgrond grootendeels zijn
gespoten en het losgespoten zand zal gaan zettent m.a.w. zijn minimum pakking
weer zal innemen. Alsdan is het zelfs mogelijkt dat het zand op den duur aan de
paal zal gaan hangen (negatieve kleef).
Wanneer op kleef mag worden gerekend (bv. palent welke zonder de hulp
van spuiten op diepte zijn gebracht)t zal deze de draagkracht ongetwijfeld ten
goede komen, In de eerste plaats wordt er de verticale korreldruk van het zand
op het peil van den onderkant van de paal door vergroot (dus ook het grensdraagvermogen van den grond ter plaatse - grootere puntweerstand)t terwijl voorts de grond
om de paal een gedeelte van de paallast zal overnemen, Dit gedeelte zal grooter
zijn al naar mate de elasticiteit van den grond kleiner is.
1)

Mogelijk dat hierin een nieuwe wijze van heien opges!oten zit.
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Veelal wordt de kleef vln een draagpaal gelijk genomen aan de proefondervindelijk bepaalde kleef bij een trekpaal, doch zulks is onjuist te achten. Bij een
draagpaal is de kleef veel grooter dan bij een trekpaal. Immers wordt de grond
om de draagpaal door de elastische samendrukking van deze laatste ook samengedrukt, waardoor de verticale ·korreldruk - en dus ook de horizontale (beide
functie van de kleef) wordt vergroot. Bij een trekpaal wordt de grond om de paal mèt
deze zelve wat uitgerekt, waardoor de korreldruk en dus ook de kleef wordt
verkleind. Laboratoriumproeven, verricht door Ir. E. C. W. A. Geuze en door
hem gepubliceerd bij de beraadslaging over de.. hierboven genoemde voordracht
(,,de Ingenieur" no. 9 van 1939), toonen de juistheid van bovenstaande redeneering
aan: het verschil in kleef bij trek- en drukpalen blijkt zeer groot te zijn (2 à 2,5voudige kleef bij druk in vergelijking van trek).
Hoewel dus over het algemeen niet op kleef mag worden vertrouwd, is het
zaak haar aanwezigheid te bevorderen.Daarom is het gewenscht palen, zoo eenigszins
mogelijk, te heien zonder van spuiten gebruik te maken. DoLh ook bij gespoten
palen is de kleef een dankbare reserve. Mocht de paal, voordat de kleef optreedt,
worden overbelast, dan zal zij een weinig gaan zetten, echter niet meer dan noodig
is om een gedeelte van den paallast direct of indirect door de kleef te doen overnemen: groote zettingen zullen dan niet voorkomen, zoo lang de kleef voldoende is.
Dat het bij proefbelastingen blijkens ervaring geen verschil uitmaakt of de
paal geheel, dan wel gedeeltelijk zonder van spuiten gebruik te maken is geheid,
mag niet als bewijs worden aangevoerd, dat kleef niets tot de grootte van de
draagkracht bijdraagt. Immers zal de zetting van den losgespoten grond om de
paal gedurende de proef, welke uiteraard van betrekkelijk korten duur zal zijn,
een tegenover de paalindrukking door de belasting te verwaarloozen grootte hebben
(eventueele negatieve kleef treedt eerst later op).
Grensdraagvermogen van den grond onder de paalpunt. Nu niet
beslist op kleef, noch op een gecomprimeerden prop ondi::r de paalpunt mag
worden gerekend, blijft als eenig betrouwbaar element over het grensdraagvermogen
van den grond vlak onder de paal. De paal is dan te vergelijken met den conus
van een diepsondeerapparaat, welk apparaat dan ook is te gebruiken om de toelaatbare paalbelasting te bepalen (fig. 26).
Niet altoos geven echter de resultaten van een conusproef een juist beeld
van het draagvermogen van den grond. Zoo vertoont de graphische voorstelling
van de resultaten van een diepsondeering een grilligen vorm: veelal blijkt het
grensdraagvermogen plotseling vrijwel een waarde nul te bereiken, hetgeen in
werkelijkheid vermoedelijk niet het geval zal zijn. Voorts is schrijver een gèval
bekend, dat de diepsondeering, verricht in een ruim 50 jaar tevoren met opgespoten
zand gemaakte grondverbetering, uitwees, dat de grond praktisch geen draagvermogen had, terwijl niettemin heien zonder spuiten onmogelijk bleek: het
zand, vermoedelijk drijfzand, werd onder het heien door het trillen zeer
draagkrachtig.
'
Hoewel het grensdraagvermogen theoretisch met de diepte moet toenemen,
blijkt in de praktijk dat zeer draagkrachtige zandlagen en minder draagkrachtige
elkander afwisselen: de samenstelling van het zandpakket is meestal zoo grillig,
dat daarop feitelijk niet valt te vertrouwen. Desniettemin geldt zand over het
algemeen als goede fundeeringsgrond voor palen. Met het oog op het grensdraagvermogen is in zeer draagkrachtig (dichtgelagerd) zand een paallengte van 5,5 m
minimum te achten. Schrijver neemt voor groote kunstwerken zelden palen van
geringer lengte dan 6,5 à 7 m (schutsluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal).
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Enkele palen of palenbossen Indien de kleef buiten beschouwing blijft,
maakt het in beginsel geen verschil, of men met één paal dan wel met een
bos palen te maken heeft. Weliswaar wordt de grond tusschen de palen door
het heien verdicht, zoodat de eerste paal mogelijk geheel kan worden weggeslagen
en de volgende allengs minder ver, doch deze verdichting heeft geen invloed op
den grond onder de palen. Bovendien wordt het comprimeeren van den grond
ongedaan gemaakt door het spuiten van de palen, dat ongetwijfeld noodig zal blijken.
Niettemin zal ook hier de eventueele kleef weldadig werken.
Bij palenbundels moet er vooral op worden gelet, dat de grond onder de
paalpunten niet te zwaar wordt belast, niet zwaarder dan op dat peil op staal zou
zijn toegelaten (3½ à 5 kg/cm2, al naar gelang de <lichtere pakking van het zand).
Een kort onder de paalpunten aanwezige leemlaag, welke de genoemde belasting kan dragen, levert geen bezwaar op: de paaldruk wordt door het tusschen
paalpunt en leemlaag aanwezige zand voldoend gelijkmatig verdeeld. Zulks is
gebleken bij den nieuwen kademuur te Vlissingen, waarbij de paalpunten. zijn
komen te staan op 1,5 m boven de leemlaag (Ir. W. H. Brinkhorstin ,;de Ingenieur"
no. 36 van 1928). Gesteld voorts, dat de palen onder invloed van de leemlaag een
weinig zouden willen gaan zakken, dan zou onmiddellijk de kleef haar taak gaan
verrichten en een gedeelte van den paallast overbrengen op den grond rondom
de palen. De kleef is hier dus een waardevolle reserve (zie ook fig. 310).
Proefbelasting. Voordat men over diepsondeeringen beschikte werd de
draagkracht van palen veelal door een proefbelasting bepaald. Deze werd verricht
voordat met het heiwerk werd begonnen met de bedoeling daarnaar het heiplan,
de paallengte en -diktè vast te stellen. De palen mochten dan ook niet reeds zijn
vervaardigd of besteld, hetgeen vooral voor kleinere bouwwerken tot onaangename
consequenties aanleiding kon geven. Daarom wordt wel eens een proefbelasting
verricht op het niet-ontgraven terrein, buiten den bouwput, doch zulks is niet
juist te achten, omdat daarbij de omstandigheden niet met de werkelijkheid in
overeenstemming zijn.
Proefbelastingen zijn bovendien omslachtig en kostbaar, vooral in verhouding
tot de bouwkosten van kleine kunstwerken.
Door het voor proef belasten van palen werd de belasting bepaald, waarbij
een blijvende indrukking van bv. 2 cm werd bereikt. Hoewel alsdan het grensdraagvermogen van den grond onder de paal nog niet kan zijn overschreden - daarvoor
is de zakking te gering - , geeft zulks toch een juiste maatstaf aan: als zekerheid
werd een 1½ à 2-voudige genomen.
Veelal worden proefbelastingen verkeerd verricht. Er worden dan twee
trekpalen zoodanig naast de te belasten paal geslagen, dat de drie palen in de
hoekpunten staan van een driehoek, en wordt aan de trekpalen een hefboom
bevestigd, welke op de draagpaal moet drukken. Alsdan kan met een kleine
belasting een groote drukkracht in het leven worden geroepen. De uitkomst der
belasting is evenwel onbetrouwbaar te achten, omdat de kleef der trekpalen de
door de draagpalen op den grond over te geven last zal verkleinen: de limiet zou
zijn, dat de draagpaal niet meer dan het gewicht van den belasten hefboom op
den grond zou overdragen. De beste proefbelasting wordt verkregen door de paal
rechtstreeks door een zware last te belasten, bv. met voor het werk benoodigden
stalen damwand, wapeningsijzer e.d.
Tegenwoordig zijn proefbelastingen vrijwel geheel door diepsondeeringen
verdrongen. Zij worden bij groote bouwwerken nog wel eens ter controle verricht.
Stuit. Op het werk wordt de draagkracht veelal onder het heien gecontro81

leerd. Blijkt zij niet aan de verwachtingen te beantwoorden, dan zouden tusschen
de reeds geheide palen extra palen kunnen worden geslagen.
Ten behoeve van het controleeren van de draagkracht wordt de paal zoogenaamd gekalenderd. Gebruikelijk was daartoe telkens 30 slagen te doen en
de zakking als gevolg daarvan te meten. Het bezwaar hiervan was, dat de continuïteit
in het heiwerk werd gestoord. Bovendien berust deze wijze van kalenderen op
verouderde gronden, nl. op het uit de hand heien. Na 30 slagen moest de heiploeg
op adem komen. Blijkens mededeeling van den waterstaatsingenieur J. H. Verhey
zijn dan ook de ouderwetsche heiliedjes op het verrichten van 30 slagen gebaseerd.
Beter is vóór het heien op de paal een verdeeling te maken met 0,25 mals eenheid
en dan het aantal slagen te tellen, dat noodig is voor een zakking over deze eenheid.
Het beoordeelen van de draagkracht uit die zakkingen is uiterst moeilijk.
Geen heiformule geeft betrouwbare uitkomsten; die van Sprenger (,,de Ingenieur"
no, 12 van 1931) is wellicht nog de beste. Schrijver lijkt een goede maatstaf om
de draagkracht te beoordeelen de volgende: meet de totale inzakking z van de
paal bij één slag 1 ). Deze bestaat uit een veerende en een blijvende zakking. De
blijvende zakking, welke uit de kalendering volgt, is dus geen maatstaf. Men
kan zeggen: het arbeidsvermogen, dat het heiblok aan de paal geeft, Bh, is gelijk
aan zP (B = blokgewicht, h = valhoogte, P = paalbelasting). Deze formule is
feitelijk een vereenvoudiging van die van Sprenger, waarin verschillende niet
met zekerheid bekende factoren, zooals het nuttig effect van het vallende blok,
de invloed van de botsingsverschijnselen en van de kleef, buiten beschouwing
zijn gelaten en waartegenover de zekerheidscoëfficiënt grooter moet worden
gekozen. Deze is niet kleiner dan 3 te nemen.
Op de aangeduide wijze worden de paallengte en de veering van den grond
in rekening gebracht: voor een korte paal zal de veering kleiner zijn, dan voor
een lange.
In de practijk, bv. z = 0,015 m, zal een belasting van een betonpaal met
50 à 60 t een zeer groote veiligheid bieden.
Voorbeeld: B = 4t
4 X ,8D
h = 0,80 m
P = - - = 160 t
z = 0,020 m
0,020
Met een 3-voudige zekerheid kan op de paal ruim 50t worden toegelaten.

Het kan evenwel voorkomen, dat de paal bij slechten stuit den indruk vestigt
een goed draagvermogen te hebben. Met eenige ervaring is zulks gedurende het
heien te constateeren. Een controle van het draagvermogen door een proefbelasting
is dan alleen in twijfelgevallen noodig. Uit die belasting zal dan blijken, welke
stuit nog juist toelaatbaar is en wanneer het gewenscht is extra palen bij te slaan.
Indien schrijver klachten bereiken, dat de palen op werken, waarbij hij
betrokken is, tegen de verwachting in, onvoldoenden stuit hebben, zoo adviseert
hij steeds: hei de op een werkdag laatst geheide paal den volgenden ochtend nog
wat dieper den grond in. Als de stuit dan gedurende de eerste paar slagen onvoldoende is te achten, moet worden geconcludeerd, dat de slechte stuit niet veroorzaakt werd door het door het heien in drijfaandformatie geraken van het zand,
doch dat de paalpunt niet in een voldoend draagkrachtige grondlaag staat. Er zullen
1 ) Bv. zooals Sprenger aangeeft: aan de paal een bordje, voorzien van millimeterpapier, bevestigen
en gedurende het heien er een lijn op trekken over een rij, welke onafhankelijk van de paal is gefundeerd.
Alsdan moet de gevonden veerende zakking gehalveerd worden wegens het plotseling aanbrengen van
de belasting.
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dan extra palen tusschen de oorspronkelijk ontworpene moeten worden geheid.
Spuiten van palen. Wij zagen reeds, dat niet eerder tot het spuiten van
een paal mag worden overgegaan dan wanneer zulks onvermijdelijk is gebleken
te zijn. Daarentegen heeft het heien in dichtgelagerd zand zonder spuiten, bv.
in duinzand, dus over de volle lengte zwaar heien, geen zin: daardoor zou hoogstens
worden bereikt dat de paal bedorven wordt. De laatste meter van een paal zal
evenwel zonder van spuiten gebruik te maken moeten worden ingeheid om te
voorkomen, dat ook de grond onder de palen wordt losgespoten. In duinzand
blijkt voor het heien zonder spuiten 1 m zelfs te veel te zijn: het spuiten moet
daarbij met de noodige omzichtigheid geschieden.
Dieper reikende palen moeten in verband met eventueel spuiten steeds vóór
minder diep gaande worden geheid. Voorts mag naar schrijvers oordeel in goeden
grond de eene paalpunt uit een palenbos na het heien niet meer in hoogte met
de volgende verschillen dan 1 / 5 à 1 / 8 van den afstand der paalassen: de dieper
reikende paal zou anders een gedeelte van den paallast van de minder diep reikende
er naast te dragen krijgen. Is het evenwel gewenscht een grooten sprong te maken,
dan is de afstand der palen grooter te nemen (fig. 28 en fig. 302).

Fig. 28.

Sprong in een paalfundeering.

Door het inspuiten van palen komt de grond als regel op: de palen nemen
een zekere ruimte in en de losgespoten grond heeft doorgaans een grooter volume
verkregen dan de ongeroerde had. In zulke gevallen verdient het aanbeveling
den bouwput daartoe wat dieper te ontgraven (Noordersluis te IJmuiden). Bij
het heien van de palen voor de sluis nabij Wijk bij Duurstede (Amsterdam-Rijnkanaal) bleek evenwel de pakking van het zand zoo los te zijn, dat de grond door
het heien, nog wel zonder spuiten, zelfs nog omlaag werd geheid! Of dit geval
zich zal voordoen, zal kunnen blijken uit te voren verrichte diepsondeeringen
en eventueel samendrukkingsproeven in een laboratorium voor grondmechanica.
b.

Op trek belaste palen.

Bij waterbouwkundige kunstwerken komen, in tegenstelling met den burgerbouw,
naast op druk belaste palen ook trekpalen voor. Deze ontleenen haar vermogen
om trek op te nemen aan den kleef, welke dan gevoegelijk negatief zou mogen zijn.
Voor verspreid staande trekpalen wordt aangenomen, dat de toe te laten trekkracht
1½ t per m 2 paaloppervlakte bedraagt tot een maximum van 2 t per m', waarbij
voor alle zekerheid de bovenste en de onderste meter lengte niet worden medegerekend.
Staan de palen zoo dicht op elkander, dat elke paal geen grondlichaam met
een gewicht van 2 t per meter hoogte, of zooveel minder als krachtens. het voor-
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gaande blijkt, beheerscht, zoo is de trekkracht van de gezamenlijke palen (palenbos
of -bundel) aan te nemen als zijnde gelijk aan het gewicht van den grond er
tusschen (bij in het grondwater gelegen zand: soortelijk gewicht 0,9). In dat
geval zou de bovenste een meter dikke grondlaag wel, de onderste evenwel niet
mogen worden medegerekend.
Houten palen zijn als trekpalèn minder geschikt te achteri in verband met
den eenigszins tapschen vorm en de minder doelmatige verbinding daarvan
aan het beton.
Wanneer de trekkracht, welke op palen is toe te laten, op het terrein door
een proefbelasting wordt bepaald, zij er de aandacht op gevestigd, dat de trekkracht
tijdelijk grooter kan zijn, dan veilig is te achten, omdat de zuigende werking van
het grondwater de uitkomst bedriegelijk kan verfraaien. Bij den bouw van de
Noordersluis te IJmuiden is dan ook gebleken, dat een trekpaal, welke bij het
afbreken ·van de trekproef op een bepaalden werkdag nog niet omhoog kwam
den volgenden ochtend omhoog bleek te zijn gekomen: de onderdruk, welke zich
onder het belasten in het trage grondwater had gevormd, was gedurende den nacht
verdwenen. Voorts zij er de aandacht op gevestigd, dat trekproeven op palen
over het algemeen geen juist beeld geven van de werkelijke trekkracht om dezelfde
reden als het draagvermogen van een op druk belaste paal niet mag worden bepaald
door haar met een hefboom te belasten. (zie blz. 81)
c. Paalsoorten.

Men onderscheidt houten palen, betonpalen en stalen palen.
Betonpalen en houten palen. Betonpalen kunnen zijn gewone en
bijzondere palen.
Houten palen hebben op betonpalen voor:
a. dat zij onmiddellijk voor het gebruik gereed zijn;
b. dat bij mistasting in de lengte onmiddellijk langere of kortere zijn aan te voeren,
zoo mogelijk in ruil voor de foutief geleverde;
c. dat zij elastischer zijn: er kan ruwer mede worden omgegaan;
d. dat zij ongevoelig zijn voor agressief grondwater.
Zij hebben tegenover betonpalen de volgende nadeelen:
a. geringer draagvermogen, zoodat er bij zware bouwwerken veelal onvoldoende
ruimte voor is;
b. bij zwaar heiwerk kans op breuk nabij de punt, waardoor het bovenste gedeelte
niet op stuit zou staan, of op opstuiken van het hout, waardoor het draagvermogen geringer zou zijn, dan waarvan men was uitgegaan;
c. in zeewater kans op paalworm;
d, voor trekpalen: tapsch en minder deugdelijk aan het beton te verbinden;
e. zij moeten ter voorkoming van rotting steeds geheel onder water blijven (bij
verticale palen of steilstaande schoorpalen (bv. 15 : 1) zou aan dit bezwaar
zijn tegemoet te komen door van betonnen "opzetters" gebruik te maken 1 ) ).
Stalen palen. Stalen palen worden samengesteld uit profielstaal (!-balken
met breede flens, damplanken of mannesmannbuizen). Daarvan zullen palen
met buisvormige doorsnede in draagvermogen niet onderdoen bij betonpalen.
Over het algemeen kan worden gezegd, dat draagvermogen van stalen palen gelijk
is te stellen aan dat van betonnen palen, indien het paalprofiel niet van inspringende
1)
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Bv. de Gullbergskade te Gothenborg (Zweden) en voorts figuur 309.

hoeken is voorzien. Weliswaar zou zich in het holle gedeelte nabij de paal punt
vermoedelijk een verdichte grondprop gaan vastzettent doch daarboven kan zich
een grondledigheid vorment waardoor het grensdraagvermogen van den grond
ongunstig zou worden beïnvloed.
De bezwaren van stalen palen zijn het roestgevaar, vooral tusschen water
en windt en - zulks afhankelijk van de conjunctuur van het oogenblik - de kosten.
Veelal wordt het stalen profiel nabij de punt vergroot door het tusschenlasschen
van stalen platent doch ook zonder dat zal het puntoppervlak door zich onder
het heien afzetten van grondproppen worden vergroot. Voor profielen met inspringende hoeken is het tusschenlasschen van stalen platen al zeer weinig bevorderlijk voor een groot draagvermogen: boven de platen zal zonder twijfel een
grondverdunning ontstaan.
'
Voordeelen van stalen palen boven betonpalen zijn: lichtert onbreekbaart
onmiddellijk voor het gebruik gereedt terwijl te kort aangevoerde palen door
het oplasschen van een verlengstuk op het werk zijn te verlengen. Voorts is een
uit stalen palen samengestelde fundeering op eenvoudige wijze door het oplasschen
van kruisen bestand te maken tegen horizontale krachtent zoodat deze palen geschikt
zijn voor permanente steigerwerken (pieren e.d.). Het roestbezwaar zal evenwel
verfonderhoud vorderen.
Ook zouden stalen palen met succes kunnen worden toegepast bij buitengewoon
zwaar heiwerk (zeer harde veenlaag, fundeeringsresten enz.). Alsdan is het gewenscht
er staal 50 à 60 voor te bezigen (voorkoming van beschadiging van den kop en
van de punt) en de punt te verstijven door het tusschenlasschen van een verstijvingsplaat (geen profiel bezigen met inspringende hoeken).
Bijzondere palen. Men onderscheidt bijzondere palen in op de plaats
van bestemming gemaakte palent zooals Frankipalen en explosiepalent en palen
met bijzondere puntconstructiet zooals Sprengerpalen en vleugelpalen.
Over het algemeen kunnen zij meer dragen dan gewone palent maar zij zijn
onevenredig duurder. Voor sluizen e.d. is de toepassing nimmer noodzakelijk
te achten.
Sprengerpalen, welke van een verdikte punt zijn voorzient laten zich niet
spuiten. Zij zijn dan ook alleen op haar plaats waar een dikke slappe grondlaag
op een zandlaag rust (bv. Rotterdam). Vleugelpalent waaraan nabij de punt vier
vleugels zijn uitgebouwdt laten zich daarentegen goed inspuiten (tusschen de
vleugels door).
.
Het er aan toegekende groote. draagvermogen berust op de aannemelijke
hypotheset dat de paal haar draagvermogen ontleent aan het grensdraagvermogen
van den grond. Dit zal evenwel kleiner zijn dan bij gewone palent omdat de grond
boven de verdikte punt of vleugels op zijn minst een zeer geringe korreldruk zal
hebbent waardoor die van den grond onder de paal zal worden verkleind. Het
draagvermogen van een gewone paal en van een met verdikte punt is dan ook
niet evenredig met de paaldoorsnede nabij den onderkant.
Om hierin verbetering te brengen worden de verdikte punt of vleugelst in
de paalrichting gemetent bij de nieuwere uitvoeringen langer genomen dan bij
de oudere.
Wanneer men zich zou vasthouden aan de theorie van de zandprop onder
de paalt zouden palen met verdikte punt geen grooter draagvermogen hebben dan
. gewone palent omdat de arbeidt welke het heiblok er op afgeeft in beide gevallen
gelijk is. Om een grooter draagvermogen te verkrijgen zou men een zwaarder
heiblok moeten· gebruiken.
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Toe te laten belasting op op druk belaste palen. Voor paalbelastingen
neemt men, wanneer men uitgaat van de resultaten van proefbelastingen of van
diepsondeeringen, genoegen met een 1½ à 2-voudige zekerheid.
Voor betonpalen met grooter doorsnede dan 0,30 X 0,30 m laat men per cm 2
paaldoorsnede niet meer toe dan 40 kg per cm2, voor palen met kleiner doorsnede
niet meer dan 30 kg/cm 2• Het verschil wordt verklaard door het feit dat dikkere
palen den grond nabij de punt meer zullen verdichten, dan dunnere, hetgeen het
grensdraagvermogen ten goede komt (grootere korreldruk).
Voor palenbundels wake men er voor, ,dat de gemiddelde druk op den grond
onder de paalpunten niet grooter wordt dan op staal zou zijn toegelaten (3½ à
5 kg/cm 2).
Uit bovenstaande blijkt, dat reeds een conusdruk van 60 kg/cm 2 voldoende
is te achten, een druk welke in zandgrond reeds spoedig aanwezig is, doch het
verdient de voorkeur de punten te plaatsen in een laag met een conusdruk van
80 kg/cm 2 of meer.
Op houten palen, welke aan de punt een veel geringer oppervlak hebben,
gaat men, zoo de conusweerstand zulks toelaat, zelfs tot 100 kg/cm 2 in de punt.
Op den paalkop wordt evenwel niet meer toegelaten dan 20 kg/cm 2• Aangezien
de paaldikte volgens oude, op eeuwenoude ervaring berustende, voorschriften
over het algemeen niet meer dan 1 cm per m lengte mag verloopen, zal de paal
dan bij een belasting van l0t 14 m lang moeten zijn om aan de punt met 100
kg/cm 2 te worden belast en op den kop met 20 kg/cm 2• Bij kortere palen is de
paalbelasting gunstiger.
Bij houten palen zal door den tapschen vorm en de daarmede gepaard gaande
grootere elasticiteit de kleef in verhoogde mate optreden. Is deze tegen de verwachting in negatief, dan zal de specifieke druk op den toch reeds zwaar belasten
ondergrond spoedig het grensdraagvermogen overschrijden en zullen de palen
bijgevolg dieper in den grond worden gedrukt, waardoor het kunstwerk aan groote
zettingen onderhevig zou kunnen zijn. Wanneer de mogelijkheid, dat fatale negatieve
kleef zal optreden, aanwezig is, bv. wanneer de bovenste grondlagenzeersamendrukbaar zijn en bovendien blijvend door natuurlijke draineering zullen worden
ontwaterd, is het raadzaam er op te rekenen, dat de grond tusschen de palen
er volledig aan zal gaan hangen en dus door de palen zal worden gedragen. Om
dan te voorkomen, dat de buitenste rij palen teveel zal worden belast door den
grond, welke mogelijk langs den buitenomtrek van een bundel aan ,de palen zou
gaan hangen, verdient het aanbeveling rondom het palenbos een looze rij palen te
heien welke uitsluitend dient om de negatieve kleef op te nemen.
In een dergelijk geval zal men, gezien het geringe puntoppervlak, veelal niet
met -houten palen toekomen.
Te bezigen heiblokgewicht. Voor houten palen gebruikt men een blokgewicht van 400 tot 1000 kg, voor betonpalen veelal een, dat ongeveer met het
paalgewicht overeenkomt. Voor stalen palen zou een blok kunnen worden gebezigd,
dat voor een betonpaal van dezelfde lengte en doorsnede (doorsnede vol gerekend)
noodig zou zijn.
,
Naar schrijvers meening biedt het voordeelen, zeer zware blokgewichten toe
te passen (voor korte betonpalen, bv. lang 6 à 7 m, met een doorsnede van 0,35 x
0,35 m ten minste 2000 kg, voor langere palen met die doorsnede tot 4000 kg).
Voordeelen van zware heiblokken zijn:
a. minder slagen;
b. kleinere valhoogte van het blok;
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c, minder spoedige overgang naar ·spuîten der palen;
d, spoediger overschrijding van het grensdraagvermogen van den grond

onder het heien, waardoor de paal beter zal zakken en de kop eerder gaaf
zal blijven, dan wanneer dit niet het geval zou zijn.
De duizenden palen onder de kunstwerken van het Amsterdam-Rijnkanaal
zijn met een relatief zeer zwaar heiblok geheid.
d.

Bijzonderheden betreffende betonpalen,

Profiel. In de eerste plaats rijst de vraag welke vorm het paalprofiel moet
verkrijgen: vierkant, rechthoekig, achtkant of rond.
De meeste palen hebben een vierkante doorsnede. Rechthoekige doorsnede
geeft men wel aan schoorpalen van groote lengte. De lange zijde komt dan evenwijdig aan het loodrechte vlak door de paalas (Noordersluis te IJmuiden). Achtkante palen past men wel in de plaats van vierkante toe.en ronde, welke in fabrieken
worden vervaardigd (gecentrifugeerd beton), worden wel toegepast, indien het
voordeelig is ze kant en klaar te koopen (bv. voor kleine kunstwerken). Dat.
achtkante palen beter zijn dan vierkante, moet worden ontkend. Dat zij beter
tegen wringing bestand zijn is van geen beteekenis, omdat een dergelijke belasting
niet voorkomt. Dat zij bij gelijk weerstandsmoment minder beton vorderen, is
over het algemeen evenmin doeltreffend. Het komt voor verticale palen niet aan
op een groot weerstandsmoment, maar op een groote doorsnede. Voor lange
schoorpalen zou er een voordeel in kunnen schuilen, doch wegens de hooge kosten
wordt daarvoor de voorkeur gegeven aan rechthoekige palen.
Deze hoogere kosten worden veroorzaakt door de vrij ingewikkelde bekisting.
Het is evenwel mogelijk, dat de betrokken aannemer in het bezit van een dergelijke
. bekisting is en dan liever achtkante palen wil maken.
Bij palen met een vierkante of een rechthoekige doorsnede is het in elk geval
gewenscht vellingkanten te maken nabij de punten waarin de, horizontaal vervaardigde, palen zullen worden opgetild (om beschadiging door den strop te
voorkomen en, aan den onderkant, bovendien voor het gemakkelijker oppakken).
Voor de Noordersluis te IJmuiden werden aanvankelijk vellingkanten gemaakt
in de vier hoeken van de doorsnede over de volle paallengte, doch de gedurende
het storten van de paal boven liggende afschuiningen zijn later achterwege gelaten
- behoudens bij de optilpunten - omdat de bekisting ervan het ontluchten van
de betonspecie door prikken met een staaf langs de zijkanten belemmerde. Bij
achtkante palen zou dat bezwaar nog grooter zijn, doch door het schudden van
de wapening gedurende het storten met een schutijzer is bij den bouw van de
schutsluis te Wijk bij Duurstede in 1937, weliswaar met vierkante palen, gebleken,
dat de specie aldus voldoende is te ontluchten.
Benedeneinde van de paal.
Een volgende vraag is of de paal al of niet
van een punt moet worden voorzien.
Het bezwaar van punten aan palen is, dat deze veelal niet zuiver zijn vervaardigd, vooral als de bekisting wat oud begint te worden. Staat de punt scheef
ten opzichte van de paalas, dan kan deze de paal onder het heien in een verkeerde
richting leiden, waardoor zij, onder ongunstige omstandigheden, zou kunnen
breken. Veel last daarvan is ondervonden bij het heien van de eerste schoorpalen
van de schutkolkmuren van de Noordersluis te IJmuiden. Door het in de verkeerde
richting leiden van de punt eenerzijds en de aanwezigheid van een dunne harde
kleilaag (waaronder een dito veenlaag) nabij het ondereinde anderzijds, bleken
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de palen te scheuren. Daarom zijn daarvoor naderhand de punten weggelaten en
zijn de spuiten nabij het ondereinde van de paal geleid door open beugels van
wapeningsijzer; waarop zij onder het heien kwamen te steunen. Aldus was de
richting der spuiten volgens de paalas (zie ;;de Ingenieur" no. 39 van 1924; artikel
van Ir. C. Tellegen).
Niettemin lijkt het geven van een punt aan een paal nuttig.
Men zou nl. het heien van een paal zonder punt kunnen opvatten als het
ponsen daarvan door den grond en kunnen redeneeren dat het omliggende bodemmateriaal daardoor van slechtere qualiteit zal zijn (lossere pakking); en dan aan
de paal zou kunnen gaan hangen (negatieve kleef); waardoor de korreldruk van
den grond onder de paal geringer zal zijn en daarmede ook het grensdraagvermogen
van den grond; benevens de draagkracht van de paal. Indien een punt ware aangebracht - een doelmatige algemeen door schrijver toegepaste punt wordt gevormd
door de paalvlakken over de onderste 0;50 m lengte onder 10 : 1 af te buigen zou deze den grond onder het heien door opstuiken regenereeren.
Evenwel is deze opvatting aanvechtbaar; omdat nimmer is gebleken; dat
van een doelmatige punt voorziene palen een grooter draagvermogen hebben
dan palen zonder punt. Veeleer kan worden verondersteld; dat onder het loodrecht
op de paalas staande grondvlak door het heien een ;,punt" van samengepersten
grond zal ontstaan. Zulks strookt met de waarneming van den waterstaatsingenieur
Boonstra (zie blz. 79); dat er slechts onder een geheide paal een compressielichaam
aanwezig schijnt te zijn; dat niet dikker is dan 0;25 m. Of het compressielichaam
een eeuwig leven beschoren is of niet, doet niets ter zake: zijn taak; den grond
onder het heien te regenereeren; heeft het reeds kort na ·zijn ontstaan volbracht.
Paalkop. De paalkoppen vereischen groote zorg. Zij toch hebben bij het
heien het meeste te lijden. Beschadiging daarvan moet zooveel mogelijk worden
voorkomen. Beschadigde koppen verminderen het nuttig effect van de slagen zeer
en op den duur voorkomen zij het dieper heien. Wij zagen reeds; dat het gebruik
van een zwaar heiblok de kans op beschadiging ten zeerste :vermindert. Ter
voorkoming van beschadiging worden voorts een goed sluitende paalmuts gebezigd;
de koppen van een vellingkant voorzien en van een 1 à 1½cm hoog bolsegment.
Aldus gemaakte en behandelde paalkoppen behooren gedurende het heien gaaf
te blijven. Desniettemin ontstane beschadigingen worden veroorzaakt door een
te wijde paalmuts; door een van boven nauwsluitende eenigszins tapsgevormde
paalmuts; welke door het vernielen van de houtvulling van de muts boven den
paalkop dieper over de paal wordt geheid of door het onvoldoend dikwijls vernieuwen van het vulhout van de muts.
Paalwapening. Wat de wapening van de paal betreft het volgende.
De hoofdwapening .kan worden berekend op het optillen en onder de stelling
brengen van de paal. Daarbij mag worden voorgeschreven - mits aan het voorschrift stipt de hand wordt gehouden -; dat de paal moet worden opgepakt op
een bepaald punt gelegen op 2/ 5 gedeelte van de lengte, gemeten van het kopeinde
af (overgangsmoment= veldmoment) of op twee bepaalde punten, nl. op 1 h
van de lengte van beide uiteinden af.
Wanneer een paal op twee lorries gesteund wordt aangevoerd (elk steunpunt
op 1 / 5 van de lengte van de einden af) en zij van het steunpunt nabij den kop af
wordt opgeheschen om onder de stelling te worden gebracht; mag de punt den
grond raken en behoeft de paal niet meer op de nabij deze punt aanwezige lorrie
te steunen; zoodra de paalhelling 60° is geworden of; wat op hetzelfde neer komt;
het ophijschpunt op 7 / 10 van de paallengte boven den grond is gekomen (aan
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te geven met een merk op den hijschkabel). Alsdan blijven de in de paal optredende
momenten binnen de aangenomen grens.
Bij trekpalen moet de wapening bovendien voldoen aan de te verwachten
trekkracht.
·
Minder hoofdwapening dan 2% van de paaldoorsnede wordt door schrijver
ongewenscht geacht (zie ook blz. 193).
Veelal wordt een paal beschouwd als zijnde een omwikkelde kolom, welke
grooter draagkracht heeft dan een onomwikkelde. Vermoedelijk is hieruit de
achtkante dwarsdoorsnede geboren. Zulks heeft echter weinig zin. De maximum
paaldruk, overeenkomende met 40 kg/cm 2, kan onomwikkelde beton ook dragen,
evenals de tijdelijke grootere belastingen gedurende het heien, welke ongeveer
zullen overeenkomen met het grensdraagvermogen van den grond. Mocht een
door grond omgeven paal overbelast worden, dan zal zij eerder in den grond worden
gedrukt dan verbrijzelen of uitknikken: het grensdraagvermogen van den grond
onder de paalpunt zal worden overschreden voordat de paal door overbelasting
wordt vernield.
Omwikkelde beton zou als praktisch bezwaar hebben, dat de spiraalwinding
om de hoofdstaven een kleinen spoed heeft en dus vrijwel loodrecht op de paalas
staat. Zulke spiralen werken scheurvorming in de hand. Een paal scheurt steeds
op een spiraalwinding of beugel 1), Het is daarom zaak den spoed te vergrooten.
De vroeger normaal zijnde spoed van 0,05 m over de beide uiterste meters van
de paal en 0,10 m er tusschen in, is reeds voor de sluishoofden van de Noordersluis
te IJmuiden verdubbeld. Geredeneerd is, dat hoe schuiner een winding op de
paalas staat, hoe minder kans, dat er een scheur in ontstaat. Zelfs neemt een
schuinoploopende spiraal nog wat trekkracht op. Langen tijd is een maximum
spoed van 0,20 m aangehouden. Nadat nimmer klachten binnen kwamen over
gescheurde palen is, eerst voor een niet te groot werk als proef, ter besparing
van dun wapeningsijzer, dat wegens den dreigenden oorlog schaarsch was geworden,
de spoed tusschen de beide uiterste meters in op 0,30 m gebracht (voor palen
0,35 X 0,35 m en evenredig grooter of kleiner voor palen van grootere of kleinere
· doorsnede). Nadat de proef geslaagd was, zijn de duizenden palen voor de schutsluis
nabij Tiel (Amsterdam-Rijnkanaal) aldus bewapend (fig. 29).
Beugels zijn op grond van bovenstaande niet aan te bevelen.
De paalkoppen moeten van een extra wapening worden voorzien, omdat
deze gedurende het heien het meeste te lijden hebben, Voor de bewapening van
het kopvlak worden zoogenaamde "haarspelden" zoodanig aangebracht, dat er
een kruisnet op ontstaat. De verticale pooten van de haarspelden zijn van ongelijke
lengte, om de er in opgewekte krachten geleidelijk aan het beton over te geven.
Voorts zijn zoogenaamde "spekhaken" gewenscht (als diagonalen van de
paaldoorsnede) om de "kooi", d.i. de paalwapening als geheel, stevigheid te
geven en haaks te houden (één per meter, verspringend, is voldoende).
Opgemerkt zij ten slotte, dat het eenigszins gevaarlijk is om van een klassiek
geworden paalconstructie af te wijken: heeft men de palen voor een bepaald werk
vervaardigd en blijken zij van ondeugdelijke constructie te zijn, dan stagneert
het werk en is de groote uitgave voor de slechte palen onnuttig besteed.
Betonsamenstelling. Bij palen komt het op een goede betonsamenstelling
ten zeerste aan. Een hoeveelheid cement per m 3 gemaakt werk van 400 kg is voldoende gebleken. Indien de toepassing van de palen in zeewater geschiedt, is
1)

Voor het ontstaan van scheuren in palen, zie § 33-1, blz. 193.
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een toevoeging van een kwart cementdeel aan tras gewenscht. Toepassing van
hoogovencement is voor palen niet aan te bevelen, omdat het verharden daarbij
te langen tijd zou vorderen. Over het algemeen neemt men aan, dat een paal
na 30 dagen kan worden geheid. Veredelde cement heeft alleen eenigen zin, indien
men den termijn van 30 dagen bv. tot 20 dagen zou wenschen terug te brengen.
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Fig. 29. Paalwapening (schutsluis in het Amsterdam-Rijnkanaal nabij Tiel).

Geschokt, getrild of gecentrifugeerd beton is volgens schrijver voor palen
minder geschikt te achten. Aldus vervaardigd beton is te hard en daardoor te
bros 1 ) ( ook straatklinkers worden bij het te hoog opvoeren van de drukvastheid
te bros), Er bestaat overigens geen aanleiding om de drukvastheid van beton voor
palen op te voeren: deze zullen immers eerder wat verder in den grond worden
gedrukt dan dat zij verbrijzelen. Het komt er gedurende het heien meer aan op
taaiheid en trekvastheid dan op overmatig groote drukvastheid (zie§ 33-1 / blz. 193).
Behandeling van den paalkop na het heien, Voorheen werden betonpalen als regel over de bovenste 0,30 m à 1,50 m lengte ontdaan van beton en
licht wapeningsijzer (windingen en haarspelden) en werd het overblijvende wapeningsijzer in het op de palen gestort beton opgenomen (draagpalen 0,30 m tot
0,50 m, trekpalen 1 m tot 1,50 m), Zulks is voor op druk belaste palen (draagpalen)
niet economisch te achten: eerst betaalt men het later te sloopen beton en vervolgens
1 ) De eenige betonpalen met een spiraalwapening met grooten spoed, welke schrijver onder het
heien gescheurd zag, waren van geschokt beton vervaardigd (a 0 1941).
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nog het sloopen zelve, terwijl het wape ningsijzer onnoodig lang is. In duinzand,
waarbij de stuit der palen bijzonder groot is, is deze oplossing de eenige praktische.
Maar waar de stuit der palen minder groot is, is de zuinigste oplossing de palen
nauwkeurig op diepte te heien en dan den paalkop gaaf te laten, zoo noodig gaaf
te herstellen, en niet in het er boven te storten beton op te nemen. Een bezwaar .
blijft altijd, dat de palen te diep zouden kunnen zijn weggeslagen, doch zulks
kan worden ondervangen door dan den werkvloer naar den kop toe strookend
af te werken.
De los van het kunstwerk staande palen zullen ter voorkoming van aanhechting
op het kopvlak en op de aanrakingsvlakken met den werkvloer tweemaal moeten
worden geteerd (zie ook § 33-11).
De betonnen werkvloer geeft den palen voldoende zijdelingschen steun,
althans voor te lood staande palen. De koppen van schoorpalen zouden niet gaaf
kunnen blijven: zij zouden te ver in het er boven gelegen beton steken (last met
het stellen van wapeningsijzer). Men behoort den kop zoodanig te bewerken,
dat er een trapvormig bovenvlak ontstaat met loodrecht op de paalas staande
aantreden. In de praktijk komt daar veelal niet veel van terecht, zoodat het "er
onder uitschieten" bij schuinstaande palen behalve door de wrijving belet wordt
door den werkvloer, welken schrijver daartoe niet voldoende betrouwbaar acht.
Gelet op het feit, dat de koppen van schoorpalen toch moeten worden bewerkt,
acht schrijver het secuurder het wapeningsijzer der schoorpalen een weinig in
het beton er boven te laten steken, Daarom verdient het aanbeveling schoorpaalkoppen gemiddeld over 0,30 m tot 0,50 m te sloopen. Alsdan is er een marge
in opgenomen voor het een weinig te diep wegslaan der betrokken palen.
Voor trekpalen zal het te sloopen gedeelte 1 m tot 1,50 m lang moeten zijn
(ongeveer 40 maal de diameter van de hoofdwapeningsstaven, benevens voldoende
lengte om er considèrehaken aan te maken).
Onder omstandigheden zou het gewenscht kunnen zijn de knikzekerheid
van palen te verhoogen door ze in het er boven te storten beton in te klemmen,
doch in de praktijk zal zulks weinig effect sorteeren.
§ 17.

DAMWANDEN.

Onderscheid in categorieën. Bij de in een fundeering op te nemen damwanden maakt men onderscheid tusschen damwanden, welke dienen ter voorkoming
van onderloopsheid en damwanden, welke grond en, in voorkomende gevallen,
tevens water (grondwater) hebben te keeren.
a. Damwanden ·tegen onderloopsheid.

Tegen onderloopsheid gebruikt men houten, betonnen of stalen damwanden.
Houten damwand. Houten damwanden zijn als onderloopsheidsdamwand
zeer duurzaam te achten, ook in agressief grondwater. Zoo bleken deze bij een
bijna twee eeuwen oude schutsluis te Schiedam, welke eenige jaren geleden
gerestaureerd werd, nog volkomen gaaf te zijn. Een bezwaar is, dat zij niet in
goeden of eenigszins goeden grond zonder gebruik te màken van spuiten zijn te
heien. En juîst spuiten van onderloopsheidsdamwanden is in beginsel verkeerd
te achten, omdat de daarbij omgewoelde grond meer waterdoorlatend is dan de
ongeroerde grond was. Bovendien verdwijnt ter plaatse de gunstig werkende
gelaagdheid van het bodemmateriaal (zie blz. 13).
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Betonnen damwand. Betonnen damwanden zijn duurzaam te achten
indien het grondwater niet te agressief is. Zij laten zich evenmin als houten damwanden in goeden grond heien zonder van spuiten gebruik te maken. Het waterdicht maken van de naden vereischt hierbij groote zorg. Men maakt er dan ook
een spaarzaam gebruik vant alleen als men den damwand ook als dragend element
wil beschouwen oft indien gevreesd wordtt dat stalen damwand zal worden aangetast (zeewater) en houten damwand uit te lange planken zou moeten bestaan.
Voor fundeeringen op staal komt bij het genoemde bezwaar van spuiten der
damwanden nog het nadeelt dat de losgespoten grond wederzijds er van minder
draagkrachtig zal zijn gewordent dan de ongeroerde grond was. Wat dat betreft
is de beste plaats van de damwanden ongeveer in het hart van den vloer of muurt
zeker niet nabij een muurteen.
Voor fundeeringen op staal worden over het algemeen geen betonnen damwanden gebez;igd.
·
Stalen damwand. Stalen damwanden zijn voor het gestelde doelt althans
in .zoet watert het best: zij zijn zonder meer waterdicht en laten zich zonder van
spuiten gebruik te makent ook in draagkrachtigen grondt heien.
Het eenige bezwaar is de onzekerheid omtrent den levensduur. Om dezen
te verlengen is het gewenscht er staal voor te bezigen van niet minder dan 9 mm
dikte. Op een groot weerstandsmoment komt het hierbij niet aan. Versçhillende
walswerken brengen profielen in den handelt welke zich bij uitstek leenen voor
onderloopsheidsdamwand. Voorts ware de levensduur te verlengen door in het
staal een kopertoeslag van 2½ à 3° / 00 op te nemen, hoewel het nog geen uitgemaakte
zaak is of het gestelde doel daarmede zal worden bereikt.
Wegens het doorgaans zware heien van onderloopsheidsdamwanden wordt
er, ter voorkoming van beschadiging van den kop of van het ondereindet veelal staal
voor gebezigd van hooge vastheid (50 à 60 kg/cm 2). Om onder het heien hinderlijke
verdraaiïng van het ondereinde van de damplanken om de lengte-as te voorkomen,
verdient het aanbeveling stalen damwanden, welke uit lange planken bestaan,
in étages te heien (den damwand telkens over een paar meter diepte inheien).
Peil onderkant damwanden. Men laat de damwanden ten minste even
diep reiken als de tusschen de palen gelegen losgespoten grond, zoodat zij dezen
geheel afsluiten (zie bv. fig. 25a en b, fig. 39). Alsdan reikt de onderkant uiteraard
tot in een goede fundeeringslaagt zoodat het door negatieven kleef of - bij betonnen
of stalen damwand - door het eigen gewicht zoodanig wegzakken, dat de damwand
loskomt van het er boven opgetrokken bouwwerkt is buitengesloten.
Voor het geval de bovenste grondlaag ond.er het bouwwerk van slechte
hoedanigheid is en bovendien een groote dikte heeft, zoodat de palen lang zullen
moeten zijn en niet behoeven te worden gespoten, kan de damwand gevoegelijk
in die laag eindigen. Men neme dan maatregelen om te voorkomen, dat hij dan
niet, onafhankelijk van het bouwwerk, kan verzakken. Zulks geldt voor damwanden
van welken bouwstof ook, hetzij dat het soortelijk gewicht grooter of kleiner is
dan dat van water: verzakking zou kunnen ontstaan door negatieven kleef als
gevolg van het samenpersen van den slechten grond naast het bouwwerk door
het gewicht van de aanaarding.
Betonnen damwanden zou men ter voorkoming van verzakking met behulp
van het wapeningsijzer aan de betonconstructie kunnen ophangent stalen damwanden met behulp van opgelaschte ankers en houten damwanden, met behulp
van er aan vastgeklemde ankers (bouten dwars er doorheen) of door het boveneinde
over niet te geringe hoogte zwaluwstaartvormig af te werken (de zwaluwstaart
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mag niet afschuiven). Ook zou men stalen damwanden dan kunnen behandelen
volgens fig. 156 (voor text zie blz. 246).
Voor de damplanklengte in verband met het te keeren verval wordt verwezen
naar § 5.
Combinatie van damwandsoorten. Wanneer men secuur te werk gaat
- onderloopsheid is slechts uiterst moeilijk en gepaard gaande met zeer hooge
uitgaven te verhelpen - is het gewenscht althans één onderloopsheidsdamwand
toe te passen van duurzaam materiaal (over het algemeen hout), welke als regel
in het hart van de betrokken bouweenheid moet worden geplaatst (spuiten, ook
bij fundeering op staal, geen overwegend bezwaar).
Waterdichtheid van damwanden, zettingsverschil tusschen bouwwerk
en damwanden. Houten damwanden worden dicht door het zwellen van de
planken en, bij toepassing van messing en groef, tevens door het zwellen der
messingen. Bij toepassing van messîng en groef heeft men meer waarborg, dat de
planken met het hart in hetzelfde vlak staan.
Betonnen damwanden zijn waterdicht te maken bv. door de ruimte tusschen
kop messing en groefbodem, welke bij nauwsluitende wangen nog ten minste
2 à 3 cm moet zijn, leeg te spuiten en met cementspecie te vullen. Staan de betonplanken te ver uit elkander, dan is de toegevoerde specie te localiseeren door houten
latten (bv. groenharthout als de aanwezigheid van paalworm is te vreezen en
men den latten niet alleen een tijdelijke taak toekent, zooals bij de Noordersluis
te IJmuiden),
Het is evenwel zaak te bevorderen, dat de betonnen damplanken onderling
goed aansluiten, en vooral onder niet verder uit elkander staan dan boven. Hiertoe
heit men ze met de groef, welke van onderen bv. onder 10 : 3 met de plank mede
bv. over 0,50 m lengte is afgesnoten, vooruit, zoodat de onderkant neiging zal
vertoonen onder het heien tegen de vorige plank te worden aangedrukt en geleidt
men de groef van boven door een stalen rol, welke gedurende het zakken van de paal
op den groefbodem loopt en die verbonden wordt aan enkele reeds geheide planken
met behulp van, de rolas omvattende, trekbanden van profielstaal. Niettemin kan
het voorkomen, dat men geleidelijk den loodrechten stand der damplanken verliest.
Is deze niet meer onder het verder heien te herstellen, dan moet ter correctie een
spieplank worden ingeslagen. Men doet verstandig enkele spieplanken in voorraad
te maken. Zou men te eeniger tijd om een spieplank verlegen zitten, dan zou de
continuïteit van het werk vervaardiging vereischen van een spieplank van speciaal,
snel verhardend, edelcement (bv. ciment fondu), waarbij de planken reeds na
twee dagen kunnen worden ingeheid. Ondertttsschen zou het heiwerk toch moeten
worden onderbroken.
Door het groote aantal af te dichten naden staan betondamwanden, wat de
waterdichtheid betreft, achter bij de andere damwandsoorten.
Aangezien betondamwanden, welke als onderloopsheidskeering dienen, even
diep moeten worden weggeslagen als de palen (afsluiting van de tusschen de
palen gelegen los gespoten zandlaag, mede in verband met de afsnuiting der planken
aan den onderkant) is het aangewezen ze als dragend element in te voeren. Men
beschouwt ze dan als dragende evenveel en ook als driemaal zooveel als een paalrij
(ongeveer evenredig met de oppervlakken). In verband met deze laatste aanname
doet men goed ze niet te plaatsen onder den muurteen, maar onder den vollen
muur (fig. 37). Waar een betonnen damwand een muurteen kruist, ware, indien
de berekening zulks uitwijst, te bevorderen, dat het onder den teen geplaatste
gedeelte van den damwand niet draagt, bv. door het los er van te houden en af
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te dekken met een veerende of althans wem1g draagkrachtige laag, zooals een
kurkplaat, een waterdicht verpakte torfoleumplaat of een ten minste 18 mm dikke
plaat celotex. Voor de waterdichtheid ware de damwand ter plaatse te vatten
tusschen twee onder den teen uitgebouwde richels.
Zettingsverschil tusschen de damwanden en de er boven opgetrokken
betonwerken. Bij een fundeering op staal in het kustgebied (zeewater), waarbij
de toepassing van betonnen onderloopsheidsdamwanden gemotiveerd kan zijn,
ware te voorkomen, dat bij het te verwachten verschil in zetting van het kunstwerk
ten opzichte van den damwand, dit op dezen laatsten zou komen te rusten. Op
den damwand ware dan bv, een kurkplaat te leggen, waarvan de samendrukbaarheid
grooter is dan de grootte van de te verwachten zetting van den grond boven den
onderkant van den damwand (fig. 30). De damwand zelve ware ook hier tusschen
richels te vatten, zoodat de waterdichtheid gewaarborgd blijft en het wapeningsijzer
van het beton boven over den damwand kan doorloopen.

Fig. 30. Kurkplaat op damwand om te voorkomen, dat deze laatste bij het zetten van het
kunstwerk gaat dragen. Damwand over gedeelte
ab teren.

Fig. 31. Stalen hoedconstructie om te voorkomen,
dat de houten damwand bij zelling van het kunstwerk gaat dragen.

Ook zou de damwand voorzien kunnen worden van een plaatijzeren hoed,
in den geest als in fig. 31 voor een houten damwand is aangegeven. Men verzuime
niet den "hoed" te berekenen op de belasting met betonspecie gedurende het
storten van het betonwerk!
Beton. voor het bouwwerk al of niet vrij van den damwand. Ter
voorkoming van ongewenschte aanhechting van het beton, dat tegen damwanden
wordt aangestort, waren deze laatsten vóór het er tegenaan storten van beton over
de aanrakingsvlakken tweemaal te teren (houten of betondamwand) of met zoo
goedkoop mogelijke olie (karolie) in te smeren (stalen damwand),
Indien een onderloopsheidsdamwand tevens wordt benut om in de fundeering
een sprong te maken of om de ontgraving ten behoeve van een diep reikend gedeelte
van het bouwwerk te beperken, zijn maatregelen te treffen om te voorkomen, dat
de damwand, door den horizontalen waterdruk er tegen, van het betonwerk wordt
afgedrukt. Dit euvel is des te hinderlijker naar mate het verval grooter is en de
grond meer samendrukbaar.
P a a 1 f u n d e e r i n g. De te treffen maatregelen zouden bij fundeeringen
op palen kunnen zijn als aangegeven in fig. 32 of in fig. 34. Het lasschen van
doelmatig gerichte ankers aan den damwand (uiteraard slechts mogelijk bij stalen
damwanden), zooals aangegeven in fig. 33, hoewel wat de verticale zettingen
betreft toelaatbaar, is in dit geval niet aan te bevelen, omdat deze ankers eerder
zullen zijn door- of losgeroest, dan de damwand verteerd. Na het doorroesten
zou het euvel, dat men wenscht tegen te gaan, te vreezen zijn al zullen daar wellicht
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jaren m~de zijn gem:,eid. Het zetten van het b:,uwwerk zal dan evenwel praktisch
zijn opgehouden.
F u n d e e r i n g o p s t a a 1. Bij fundeering op staal zouden ankers (fig.
33) in geen enkel opzicht op hun plaats zijn. Daarvoor is de te verwachten zetting
van het bouwwerk te groot en zou dit bijgevolg wellicht op ontoelaatbare wijze
aan den damwand gaan hangen (bij fundeering op palen zou de damwand kunnen
worden opgevat als zijnde een paalrij van bv. evenveel of driemaal zooveel palen
als de overige rijen bevatten). Alsdan zou de oplossing volgens fig. 34 voldoen
(dikkere kurkplaat toepassen dan bij fundeering op palen van wege het grootere
zettingsverschil 1) )tof zou men den damwand onder het betonwerk kunnen houden
en den sprong bewerkstelligen met behulp van een hulpdamwandt welket na dienst
te hebben gedaant zou kunnen worden getrokken (fig. 35).

Fig. 32.

ffln

Damwand voor het maken van een
sprong in de fundeering.

Fig. 33.

Aan betonwerk verankerde onderloopsheidsdamwand.

~
Fig. 34. Damwand, welke de zetting van het
bouwwerk niet medemaakt en niet door grondwater~overdruk van het betonwerk kan worden
afgedrukt.

Fig. 35. Hulpdamwand om bij een sprong in de
fundeering den onderloopsheidsdamwand onder den
vloer te kunnen houden;
hulpdamwand rechts.

De constructie, waarbij ronde ankers zijn ingebetonneerd en slobgaten in
den stalen damwand zijn gemaaktt is niet juist te achtent omdat de ankers bij het
zakken van het betonwerk wellicht zullen gaan klemmen en verbuigen en daardoor
een star geheel met den damwand zullen gaan vormen: de slobgaten zouden
dan niet meer tot hun recht komen.
Omvattingsdamwand van een kunstwerk. Wanneer de bouwput door
een damwand is afgeheid (fig. 20)t is het over het algemeen wegens de gebrekkige
verbinding met het betonwerk niet aan te bevelen deze als onderloopsheidsdamwand
in het blijvende werk op te nement tenzij in het geval van fig. 33. In de andere
gevallen nu ware de damwandkuip van dezen bouwput te beschouwen als hulpdamwand volgens fig. 35. Zulks brengt geen of slechts zeer geringe extra kosten
met zich medet omdat tegenover het leveren en heien van een afaonderlijken
damwand voor de onderloopsheid staan het terugwinnen van den geheelen
1 ) Gedurende den bouw van de op staal gefundeerde schutsluis te Eefde nabij Zutphen (Twenthekanaal) ontstond een wel nabij de sluisas. Deze is oinheid met een stalen damwand, waarop een kurkplaat
van 0,10 m dikte is gelegd. Het kunstwerk zakte ruim 5 cm (zie "de Ingenieur" no. 23 van 1932, artikel
van den waterstaatsingenieur Ir. A. Eggink, waarin echter nog sprake is van een geringere zetting eerst na de publicatie bereikte zij de genoemde grootte) doch vond geen steun op den damwand.
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omheiïngsdamwand en de besparing van de kosten van het verwijderen van dien
wand, voor zoover deze in den dag van de sluis zou komen te staan (bv. afbranden
, nder water).
b.

Damwanden voor grond- en waterkeering.

Materiaal. Als keer'ing van grond en water komen over het algemeen
houten damwanden niet in aanmerking. Voor groote objecten zouden zij onecono- ·
misch zwaar worden. Voor kleine sluizen, waarbij dit motief niet zou gelden,
verdienen zij evenmin toepassing, omdat gebleken is, dat zij den tand des tijds
niet kunnen doorstaan. Bij den afbraak van 100-jarige sluizen van de Zuid-Willemsvaart (zie "de Ingenieur" no. 34 van 1925) is nl. gebleken, dat door, op den duur
grondmeevoerende, lekkage en betrekkelijk groot te keeren verval, het hout in de
naden, voor zoover boven den sluisbodem, aan mechanische afslijting onderhevig
is: boven den sluis bodem was van de messing en groef niets meer te besp~uren,
terwijl bedoelde onderdeelen van den wand onder dien bodem nog volkomen
intact waren.
.
Als keering van grond en water komen dus stalen en betonnen damwanden
in aanmerking. Voor binnenscheepvaartsluizen komen veelal "muren" of beter
gezegd wanden voor, welke geheel uit. stalen damwand bestaan (zie § 35, b2 en
§ 36). Voor de veel hoogere muren van zeevaartsluizen worden stalen of betonnen
damwanden dikwijls toegepast als onderdeel van boven den schutkolkbodem gefundeerde muren. Alsdan behoeft men de damwanden niet met den onderkant
te plaatsen op hetzelfde peil als de palen van het kunstwerk, in welk geval men
ze niet als dragend element kan invoeren. Trouwens daarvoor zouden zij veelal
te zwaar worden belast: het opnemen van de buigspanningen alleen zal veelal
reeds de grootste moeite kosten.
Invloed van zeewater. Hoewel stalen damwand zich minder goed leent
voor toepassing in zeewater (roestgevaar), blijken sommige constructeurs toch
aan te durven stalen damwanden van zware profielen in zeewater toe te passen,
bv. voor de schutkolkmuren van de Nordschleuse te Bremerhaven en van de
nieuwste schutsluis te Duinkerken (zie ook blz. 252).
·
Peil onderkant damwand. Indien betonnen damwanden worden toegepast
(schutkolkmuren van de Noordersluis te IJmuiden, fig. 151), welke met behulp
van spuiten worden ingeheid, is het verkeerd den onderkant te plaatsen onder
de paalpunten omdat deze - althans de rijen in de onmiddellijke nabijheid dan in lósgespoten grond zouden komen te staan. Indien in de plaats daarvan een
stalen damwand zou zijn toegepast, welke althans voor zooveel het gedeelte onder
het peil van de paalpunten betreft zonder spuiten kan worden geheid (Nordschleuse te Bremerhaven), dan blijft de draagkracht der palen nabij den wand
goed, doch op draagvermogen van den stalen damwand valt over het algemeen
niet te rekenen (zie voorts blz. 15).
In elk geval moet worden voorkomen, dat de onderkant van den damwand
in een niet-draagkrachtige grondlaag reikt: hij zou dan door negatieven kleef
omlaag kunnen worden getrokken (zie bl.z. 92 en 245, benevens fig. 156) ..
c.

Bijzonderheden betreffende betonnen damplanken.

Afmetingen. De afmetingen van betonnen damplanken worden veelal
beperkt door de mogelijkheid ze met de heikar onder de heistelling te brengen.
96

Een gewicht van 8 t per plank schijnt maximaal te zijn. De plankdikte hangt af
van de grootte der op te nemen momentent of, indien geen moment is op te nemen
(onderloopsheidsdamwand), van de toe te kennen draagkracht (40 kg/cm 2 bij een
belastingt welke overeenkomt met het drievoud van die van een paalrij) en van de
constructie van messing en groef in verband met de gevorderde waterdichtheid.
De damplankbreedte hangt van die van den heikop af, waarbuiten de messing en
de groefwangen zullen uitsteken. De heikophoogte make men niet geringer dan
0A0 mom te voorkomen dat de heimutst welke ongeveer 0,20 m over den damwand
reiktt gedurende het heien ten slotte de groefwangen van de mogelijk niet volkomen
op diepte gebrachte vorige plank zal raken. Meestal maakt men de heikophoogte
gelijk aan de lengte van het na het heien te sloopen gedeelte (zie hieronder),
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Fig. 36,

Damwandwapening (schutsluis in het Amsterdam-Rijnkanaal nabij Tiel).

Dunnere van messing en groef voorziene planken dan 0t25 m worden niet
toegepastt omdat er in de groefwangent bij voldoende betondekkihgt de noodige
ruimte ontbreekt voor de wapening. Dunnere planken worden van een vischbek
voorzien. Bijzondere maatregelen ten behoeve van de waterdichtheid worden bij
die uiteraard korte en bijgevolg ook zuiver te heien damplanken niet getroffen.
Wapening. De damwandwapening bestaatt behalve uit hoofdwapeningsstaven, uit beugelst spiralen en spekhaken (fig. 36). De beugels vormen de hoofdwapening voor de messing en de groefwangen. Over het algemeen is de beugelafstand en de spoed der spiralen 0tl0 m. Het is niet noodzakelijk de wapening
aan de voor- en achterzijde gelijk te nemen: men moet zich dan evenwel ten
volle bewust zijn van de richtingt waarin zal worden geheid!
Ook hier is het gevaarlijk van klassiek geworden constructies af te wijkent
vooral wanneer deze nimmer tot klachten aanleiding hebben gegeven. In casu
is nimmer geblekent dat de hierboven aangeduide wapening niet goed is te achten.
Plankbreuk is nimmer gemeld (vermoedelijk wegens de groote stijfheid en de
roy~le hoeveelheid wapenitigsijzer)t evenmin beschadiging van messing en groef.
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Toch is, gedreven door zucht naar materiaalbesparing, van de gebruikelijke
wapening afgeweken en bv. voor de schutsluis nabij Tiel (Amsterdam-Rijnkanaal)
de spoed en de beugelafstand vergroot tot 0,20 m (over de uiterste meters de hdft).
Zulks heeft goed voldaan.
De hoofdwapening van damplanken, welke dienen ter voorkoming van
onderloopsheid en waarop over het algemeen zwaar wordt geheid, omdat zij
tevens palen vervangen, wordt in verhouding zwaarder genomen dan voor palen,
vooral om breuk te voorkomen. Dit is logisch wanneer men bedenkt, dat de beugels
niet kunnen worden ontbeerd en de spiraalwindingen wegens den grooten omtrek
van de doorsnede en mede ten behoeve van de wapening van messing en groefwangen, vrijwel loodrecht op de paalas staan (zie blz. 89). Een hoofdwapening
van 3 % van de damwanddoorsnede is normaal te achten.
Betonsamenstelling. De betonsamenstelling is als voor palen. In zeewater
voege men aan het portlandcement een vierde gedeelte tras toe (zie blz. 89).
Behandeling damwandkop na het heien. Over het algemeen moet het
bovenste gedeelte van het wapeningsijzer na het heien worden blootgelegd en de
hoofdstaven van considère-haken voorzien. Afhankelijk van de staafdiameter moet
het gesloopte betongedeelte 1 tot 1,5 m lang zijn. Ten einde de daarmede gepaard
gaande materiaal- en arbeidsverspilling te voorkomen is meer dan eens overwogen
de damplanken te heien met speciale mutsen, welke over het er in passende
wapeningsijzer worden gestoken, doch wegens de praktische bezwaren is het
slechts bij overwegingen gebleven.
Hoewel het niet bepaald noodig is om onderloopsheidsdamwanden in het
beton er boven te klemmen, wordt zulks over het algemeen toch gedaan om bij
eenige horizontale zetting van het bouwwerk de waterdichte aansluiting aan het
betonwerk te waarborgen (geen verbrijzeling van den kop) en om, als reserve,
een grooteren .weerstand te verkrijgen tegen horizontale verplaatsingen.
§ 18.•
a.

VOORBEELDEN VAN FUNDEERINGEN OP PALEN.

Schutsluizen voor de zeescheepvaart,

Noordersluis te IJmuiden. Als voorbeeld van de fundeering van een
zeesluis op palen wordt besproken die van de Noordersluis te IJmuiden (fig. 37),
waarvoor een paalfundeering is gekozen, hoewel de ondergrond van dien aard is
dat, althans voor de sluishoofden, een fundeering op staal zou zijn te verwachten.
Bij fundeering op staal zouden de muren moeten reiken tot onder een kleien veenlaag, welke bij een gezamenlijke dikte van 1 m reikt tot 17 à 18 m onder
NAP. Door toepassing van een paalfundeering trekt de onderkant van het bouwwerk zich niets van de minder goede fundeeringslaag aan. Meetbare zettingsverschillen van naast elkander gemaakte zware en lichte bouweenheden (,,bouwblokken") zijn niet waargenomen.
De sluishoofden zijn in bouwblokken onderverdeeld (fig. 38). Deze
zijn door voegen van de vloeren gescheiden. Het maken van de hoofden volgens
het zoogenaamde "bakprofiel" (vloer en muren één U-vormig geheel) zou - het
zij achteraf gezegd - te duur zijn geweest. Voordeelen van de gekozen oplossing
zijn: dunne vloeren, vloerlengte (gemeten volgens de sluisas) onafhankelijk van
de muurlengte, kleinere bouwblokken, grooter muurgewicht in verband met het
opnemen van de evenwijdig aan de sluisas gerichte krachten.
0 p n e m i n g h o r i z o n t a 1 e k r a c h t e n. Op de sluismuren werken
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Indeeling in bouwblokken van de Noorders!uîs- te IJmuiden.

krachten loodrecht op de sluisas en evenwijdig daaraan. De eerste worden
veroorzaakt door grond- en waterdruk, de tweede door de deurreactie en door
het verschil in waterdruk, mogelijk ook in gronddruk, tegen de kopvlakken van
de muren. Aangezien de deur zoodanig is ingericht, dat zij slechts een geringe
horizontale kracht op den sluisvloer overbrengt (zie § 41, blz. 299), komt vrijwel
de geheele horizontale waterdruk op de muren. Voor het opnemen van de eerst-.
bedoelde krachten dienen de vloeren, welke als stempels werken, voor dat van
de andere krachten schoorpalen, geheid in vlakken evenwijdig aan de sluisas.
Aangezien de deur in twee richtingen keert, zijn schoorpalen in beide richtingen
noodig. Op steun van de schutkolkmuren, welke 6,50 tot 12 m hooger zijn gefundeerd, valt niet te rekenen.
Aan de deurkaszijde- van het binnenhoofd zijn onder elken muur schoorpalen
in twee richtingen aanwezig: beide muren werken dus wat de stabiliteit tegen
verschuiven door de horizontale krachten betreft (zie § 34a) tezamen. Zij vormen
te dien opzichte dan ook feitelijk één geheel, daar zij door een dunnen, niet onderheiden, vloer zijn verbonden. Bij toepassing van een fundeering op staal zou deze
constructie niet mogelijk zijn, omdat dan zou moeten worden gerekend op een
gelijkmatig verdeelden tegendruk van den ondergrond, waardoor de verbindingsvloer zeer zwaar zou moeten worden. Wat de stabiliteit tegen kiepen betreft (zie 34a)
zijn de muurdeelen ter weerszijden van de deurkas nagenoeg op zichzelf stabiel, de
dunne vloer niet in staat zijnde een belangrijk deel van het kiepmoment op te nemen.
Ook de muur tegenover de deurkas bevat schoorpalen in beide richtingen.
Bij het buitenhoofd zijn alle muren, welke krachten moeten opnemen in
de richting van de sluisas, van schoorpalen in één richting voorzien. In welke
sponning de deur ook staat, één der muren neemt de krachten bij eb op en één
die bij vloed.
De deurkassen van het buitenhoofd zijn eveneens door voegen in mooten
verdeeld. Deze zijn niet van schoorpalen voorzien, omdat de muren alle door
de vloeren op elkander zijn gestempeld. Vandaar, dat de deurkassen niet als vleugelwanden dienst konden doen: het was gewenscht ook den buitenmuur er van geheel
aan te aarden.
De deurkas van het binnenhoofd is van het zoogenaamde bakprofiel, evenwel
met aan het boveneinde gestempelde muren. Aangezien deze te licht is om als
vleugelwand dienst te doen, is zij rondom zooveel mogelijk in den grond verpakt.
S 1 ui s vloer. De eigenlijke sluisvloeren, d.z. de vloeren, welke de deursponningen bevatten, zijn zoo smal mogelijk gehouden in verband met de drooglegging er van (zie § 23a). Naast die vloeren zijn stempelplaten aangebracht, welke
nog dunner konden worden. Aan de zeezijde is de stempelplaat juist voldoende
dik om bij zeer laag water niet te worden opgelicht, aan de kanaalzijde heeft zij
dezelfde dikte verkregen, doch zij is door trekpalen verankerd, omdat de overdruk
van het water onder die plaat grooter zou kunnen zijn (4,50 t/m 2 tegen 2,50 t/m 2).
De vloeren zijn niet van schoorpalen voorzien: de er op door de deur uitgeoefende
krachten zijn door de bijzondere deurconstructie zeer klein.
Keer in g van onder 1 o op s heid enz. De hoofden moeten zelfstandig de onder- en achterloopsheid voorkomen omdat de schutkolk niet
waterdicht is.
Tegen onderloopsheid zijn betonnen en houten damwanden aangebracht.
De naden in de betonnen damwanden zijn, waar voldoende ruimte aanwezig was,
gedicht met groenharthouten latten (groenharthout tegen paalworm) en er
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tusschenin cementspecie. Zouden de betonnen damwanden onder de vloeren
plaatselijk lekken vertoonen, dan zorgen dwars er op, in de richting van de sluisas,
geheide houten damwanden voor zooveel mogelijke localisatie er van. Langs de
met behulp van spuiten ingeheide houten damwanden zal de grond kunnen
verzakken. Ter afsluiting van de aldus ontstane gootjes dienen houten vleugelwandjes, welke geheel konden worden geheid en waarvan de lengte gelijk aan
de hoogte is gemaakt. Aldus.is de weerstand, welke het water ondervindt bij het
er onder door gaan gelijk aan dien bij het er omheen gaan.
De betonnen damwanden zijn als dragende elementen beschouwd. Er is
op gerekend, dat zij evenveel dragen als een paalrij en ook dat zij 3 maal zooveel dragen. Zij staan niet onder de teenen van de muren, doch onder den
vollen muur. Waar een betonnen damwand een teen kruist, is er een asphaltplaat op gelegd.
Behalve de genoemde damwanden treft men nog een stalen omvattingsdamwand
om elk sluishoofd aan. Deze dient gedurende het in bedrijf zijn van de sluis als
reserve-onderloopsheidskeering.
·
Voorts zijn ter verhooging van de waterdichtheid van het geheel de naden
in het kunstwerk waterdicht gemaakt.
Tegen achterloopsheid zijn achter de sluishoofden onder heide en van een
betonnen damwand voorziene betonnen kernmuren gemaakt, in den geest als
voor aarden stuwdammen dikwijls toegepast.
b.

Schutsluizen voor de binnenscheepvaart,

Beatrixsluis te Vreeswijk. Als voorbeelden van sluishoofden van een sluis
voor de binnenscheepvaart, gemaakt volgens het "bakprofiel", dienen de sluishoofden van de van hefdeuren voorziene Beatrixsluis te Vreeswijk (AmsterdamRijnkanaal, fig. 39),
De heftorens zijn onafhankelijk van de sluishoofden gefundeerd. De muren
zijn in den vloer geklemd. De loodrechte palen zijn zoodanig geplaatst, dat de
in de vloeren optredende momenten zoo klein mogelijk zijn.
Het binnenhoofd moet bestand zijn tegen het opnemen van den bij hoog
water op de Lek tegen de deur en tegen de kopvlakken van den bak werkenden
horizontalen wateroverdruk. Hiertoe zijn schoorpalen geheid onder een helling
van 3 : 1. Het gewicht van het sluishoofd moet dus ten minste 3-maal dien wateroverdruk zijn. Ter vergrooting van het gewicht van het hoofd bij het keeren van
het hooge rivierwater is bevorderd, dat de opwaartsche waterdruk onder den vloer
niet met het hooge water kan correspondeeren, doch slechts met het lage. Hiertoe
is de waterkeerende stalen dc1mwand, welke onder den vloer aanwezig is, geplaatst
onder het kolkeinde van het hoofd.
Voor het geval de waterkeerende deur in het buitenhoofd staat, wordt de
horizontale wateroverdruk door de schutkolk naar het binnenhoofd overgebracht:
het buitenhoofd is niet in staat gemaakt om dien wateroverdruk zelfstandig op
te nemen. Wel zijn er onder dat hoofd schoorpalen aangebracht om den, bij.
averechtsch verval voorkomenden veel kleineren naar den anderen kant gerichten
horizontalen wateroverdruk, op te nemen. Dien overdruk kan het binnenhoofd
niet zelfstandig ·opnemen.
Ook onder het buitenhoofd staat de waterkeerende damwand onder het
kolkeinde, thans om te bevorderen, dat het hooge water steeds onder den vloer
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Overzichtsteekening van de Beatrixsluis te Vreeswijk.
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staat om het door de palen te dragen gewicht van het sluishoofd bij hoog water
op den vloer zooveel mogelijk te beperken.
Aangezien de kolk waterdicht is, is de zorg, aan de voorkoming van onderen achterloopsheid besteed, veel geringer dan bij de sluishoofden van de Noordersluis te IJmuiden, hoewel het verval veel grooter is en niet telkens bij eb zal verdwijnen of van richting veranderen, Voor onderloopsheidskeering zijn in hoofdzaak
de beide genoemde stalen damwanden aanwezig, welke geheel zijn geheid en
even diep reiken als de palen. Aangezien de geheele sluis op palen rust, is de kans
groot, dat er onder den vloer een spleetje zal ontstaan. Ter afsluiting daarvan
is om de twee muurmooten van de schutkplk, d.i. om de 31 m, een korten houten
damwand geheid, welke ongeveer evenver achter den muur reikt als er onder
en ter plaatse ook boven het vlak van den onderkant van den muur. Aldus wordt
voorkomen, dat het water vrijwel ongehinderd achter of over den damwand gaat
naar de spleet onder het volgend muurblok (fig. 39, rechts onderaan).
De palen staan los onder den vloer: de paalkoppen zijn gaaf gelaten. Van
een zeer klein percentage moest de kop worden hersteld. Om aanhechting met
den vloer te voorkomen zijn het kopvlak en het paalgedeelte, dat met den werkvloer
in aanraking zou komen, tweemaal geteerd. Er werd prijs op gesteld, dat de vloer,
onafhankelijk van de palen, vormveranderingen kon ondergaan. In sommige
belastingsgevallen zal de vloer nabij de muren opbuigen (laag water in de sluis,
hoog grondwater er onder en er achter), in andere gevallen worden de palen
nabij de sluisas ontlast en die onder de muren zwaarder belast. Opgemerkt zij,
dat het opbuigen van den vloer zeer gunstig werkt op de grootte van de momenten,
welke er in ontstaan: in de sluisas zullen de onder invloed van het gewicht der
muren ontstane momenten nimmer groot kunnen worden.
Indien de palen één geheel met den vloer zouden vormen, zou de kans bestaan,
dat zij mèt den vloer omhoog zouden gaan en bij omkeering van de belasting niet
weer in den oorspronkelijken stand terug zouden komen.
De momenten in den vloer nabij de muren worden in zeer veel geringere
mate door de paalfundeering beïnvloed. Weliswaar zullen de onder den muur
staande palen, bij ontlasting van die nabij de sluisas (door het opbuigen van den
vloer), zwaarder worden belast, doch die grootere paalreacties werken aan een
kleinen arm. Bovendien is de paalreactie dan klein ·(gering gewicht bouwwerk).
c,

Gevallen, waarbij de horizontale krachten tegen het bouwwerk niet door
stempelingen of door schoorpalen worden opgenomen.

In het voorgaande zijn gevallen behandeld, waarin de op een bouwwerk uitgeoefende horizontale krachten worden opgenomen door stempelplaten of stempèls
dan wel door schoorpalen. Doch ook op andere wijze is in bepaalde gevallen een
bouwwerk bestand te maken tegen de er op werkende horizontale krachten.
Als voorbeelden kiezen wij een scheidingsmuur tusschen twee schutkolken
en een afzonderlijk geplaatst dok voor roldeuren van groote schutsluizen voor
de zeevaart.
Scheidingsmuur van twee schutkolken. Wanneer een dubbele schutsluis
niet voorzien is van een waterdichte kolk, zou een standzekere scheidingsmuur
kunnen worden gemaakt volgens fig. 162. Voor bijzonderheden wordt verwezen
naar § 34, b, 3.
Soortgelijke fundeering is ook toegepast voor de vleugelwanden van de
nieuwe spuisluis te IJmuiden (fig. 165 en § 36).
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Afzonderlijk deurendok. Voor het geval een dok voor de roldeuren van
een groote schutsluis los van de sluis wordt gemaakt, zal dit, drooggelegd, zoo
weinig wegen, dat toepassing van schoorpalen ter voorkoming van het vooruitschuiven van het geheel geen voldoende effect zou sorteeren. Aangezien het met
water gevulde dok daarentegen een groot gewicht zal hebben, zullen er zooveel
palen onder noodig zijn, dat de ruimte zal ontbreken om trekpalen aan te brengen.
Ook bij fundeering op staal zou de standzekerheid niet zijn gewaarborgd.
De door den actieven gronddruk in het leven gero ipen wrijvingsweerstand van
de dokwanden langs den grond geeft ten deze geen voldoende zekerheid.
Een goede oplossing kan worden verkregen door toepassing van de constructie
volgens fig. 40a. De achterwand van het dok steekt daarbij buiten de zijwanden
uit: de passieve gronddruk tegen de overstekken maakt evenwicht met den actieven
gronddruk tegen den achterwand en het verschil in horizontalen waterdruk tegen
den voor- en achterkant van het dok.
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Fig. 40a.
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Schets van een los van de sluis gefundeerd roldeurendok.
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Fig. 406. Evenwicht der grondprisma's bij fig. 40a.

Bij deze constructie moet aan de voorwaarde worden voldaan, dat de grondprisma's van actieven en passieven gronddruk van elkander gescheiden blijven
(fig. 40b).
§ 19.

PNEUMATISCHE FUNDEERING EN PUTTENFUNDEERING.

Pneumatische fundeeringen en puttenfundeeringen leenen zich bij uitstek
voor sluishoofden van een sluis, waarvan de kolk begrensd is door aarden beloopen.
Alsdan behoeft geen bouwput te worden gevormd of drooggelegd. Men kan
onmiddellijk of vrijwel onmiddellijk met bouwen beginnen: hoogstens ontgraaft
men eerst tot even boven het grondwater, dat zoo mogelijk door een eenvoudige
open bemaling verlaagd is. Wanneer een dezer fundeeringstypen in open water
moet worden tor.gepast, wordt veelal begonnen met het opspuiten van een
zandeiland.
Pneumatische fundeering. Bij een pneumatische fundeering begint men
met het maken van een werkkamer ter grootte van het grondvlak van het sluishoofd, voorheen meestal van staal, tegenwoordig veelal van gewapend beton, en
bouwt het sluishoofd onder het zakken geleidelijk op.
De onderkant der wanden van de werkkamers noemt men snijranden. Het
plafond van de werkkamer wordt zoo noodig door liggers of door schotten verstijfd.
Zoodra de werkkamer m het grondwater zakt, moet de zich er in bevindende lucht
worden samengeperst: dan begint het eigenlijke caissonwerk (werk in luchtoverdruk). De luchtdruk wordt verhoogd al naar mate men dieper zakt. Om in
de werkkamer te komen, er materiaal in te brengen of er uit te verwijderen, moet
men door een luchtsluis worden geschut. Grond echter kan uit de werkkamer
worden verwijderd door zoogenaamde mammoethpompen, waarvan de werking

105

ontleend wordt aan de luchtoverdruk in de kamer. Deze pompen kunnen zoowel
zand als vasteren grond verwerken. Bij dezen laatsten moet de grond door arbeiders
gebroken worden en naar het pompgat worden gespoten, terwijl bij zand het
breken achterwege kan blijven. Het verwijderen van zand gaat dan ook sneller
(blijkens ervaring, zie blz. 112 en 113, ongeveer de dubbele dagcapaciteit).
Aangezien het onder luchtoverdruk werken gevaren voor de gezondheid
der arbeiders met zich medebrengt (de zoogenaamde caissonziekte) zijn hygiënische
maatregelen te treffen. O.m. is een ziekenkamer in te richten, welke onder denzelfden luchtoverdruk kan worden gebracht als in de werkkamer heerscht. In
Nederland· worden de arbeiders bij het verrichten van caissonarbeid wettelijk
beschermd (de "Caissonwet" van 1905). Deze wet is mede oorzaak, dat caissonwerk
wegens de korte werktijden kostbaar is en in Nederland weinig wordt toegepast.
Het is de bedoeling, dat het bouwwerk door zijn eigen gewicht de ontgravingen
volgt en daarbij vanzelf zakt. Het moet daartoe zwaar zijn. Het gewicht, dat voor
het zakken beschikbaar is, noemt men het "zakgewicht". Blijkt dat te klein te zijn,
dan laat men het bouwwerk "schrikken": door het aflaten van den druk in de
werkkamer wordt het zakgewicht vergroot en de zetting ingeleid. Door het aflaten
van den luchtdruk zal het grondwater in de werkkamer geleidelijk opkomen,
waartegen op zichzelf geen bezwaar is, Maar het is mogelijk dat er grondmeevoerende wellen in de werkkamer zullen ontstaan door het opbarsten van waterdichte
lagen onder de werkkamer of door waterstroomingen van buiten af onder de
snijranden door. Vooral het ontstaan van deze laatste moet worden voorkomen,
omdat de grond langs den caisson dan zal verzakken, hetgeen. hinderlijk kan
zijn voor de omgeving. Hoewel het ontstaan van welleri e.d. wordt voorkomen
door het grondwater zoo diep en zoover mogelijk op zij weg te persen (grootere
overdruk dan theoretisch noodig, waarbij de grond om den caisson als uitlaatklep
zal werken - opborrelen van lucht) en door den caisson telkens slechts gedurende
korten tijd te laten schrikken, leert de praktijk, dat eenige verzakking van het
terrein rondom het kunstwerk niet steeds is te ontgaan.
Puttenfundeering. Veelal kan in de plaats van een pneumatische fundeering
een open puttenfundeering worden toegepast. In zulke gevallen is het sluishoofd
niets anders dan een op bijzondere wijze afgewerkte open put (fig. 41). Door
schotten is de put in cellen onderverdeeld. Door het verwijderen van grond uit
den put zakt het bouwwerk geleidelijk. De vorm van de celwanden moet zoodanig
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Fig. 41. Puttenfundeering (keersluis in de Diemen langs het Amsterdam-Rijnkanaal nabij Amsterdam)
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· zijn, dat geen grijpers of andere ophaalwerktuigen voor den grond er aan kunnen
vasthaken.
Tegenover een pneumatische fundeering heeft een puttenfundeering het
nadeel, dat het moeilijker is een onwilligen put aan het zakken te krijgen: het
verwijderen van grond of harde voorwerpen onder de putwanden is er soms niet
eenvoudig bij en het ballasten evenmin. Immers moeten bij putten de cellen ten
behoeve van het verwijderen van grond open blijven: voor het plaatsen van ballast
zijn alleen de wanden en schotten in eng eren zin beschikbaar. Over het algemeen
is daar alleen staal voor te gebruiken (bv. op het werk aanwezig wapeningsijzer
of later voor de vleugelwanden benoodigde stalen damplanken).
.
Indien voor een werk vele eencellige putten benoodigd zijn, bv. meerputten
voor wachtplaatsen voor schepen (fig. 175), zou het de kosten loonen als ballast
een zwaren betonnen kop te maken, waarvan een uitsparing correspondeert met
de holte in de putten en welke met behulp van een drijvenden bok van den eenen
put naar den volgenden kan worden overgebracht.
Dat men een put niet kan doen "schrikken'' is niet als een bezwaar aan te
merken, omdat een caisson zonder luchtoverdruk in de werkkamer ongeveer
evenveel zal wegen als een open put. Men zou eerder kunnen zeggen, dat de
mogelijkheid een caisson te doen schrikken het nadeel van een pneumatische
fundeering, dat het zakgewicht op ernstige wijze door den druk van het luchtkussen
in de werkkamer wordt verkleind, elimineert.
Blijkt een put te licht te zijn en is van beballasting weinig effect te verwachten
(bv. als het putgewicht zeer groot is, wegens het alsdan groote kwantum benoodigd
ballastijzer), dan zou hij slechts door ondermijning aan het zakken kunnen worden
gebracht: _men ontgraaft binnen den put totdat hij met den grond er omheen
plotseling zal zakken. Hierdoor moet veel meer grond uit den put worden verwijderd,
dan theoretisch noodig, hetgeen de betrokken fundeeringssoort eenigszins in
discrediet heeft gebracht.
Ondermijning van de tusschenschotten is zonder eenig bezwaar geoorloofd.
Tot dat doeleinde laat men ze minder diep doorloopen dan .de putwanden, Ook
moet worden voorkomen, dat er wellen in den put ontstaan of grondmeevoerende
waterstroomingen onder de snijranden door. Deze zouden er ook oorzaak van
kunnen zijn, dat grond van buiten af mede zou moeten worden afgevoerd. Men
moet derhalve den grondwaterstand binnen den put steeds controleeren: door
het verwijderen van den natten grond binnen den put zou de grondwaterstand
er binnen vanzelf te laag kunnen worden met welvorming tot gevolg.
Weerstand gedurende het zakken. De weerstand, welke een caisson of
een put gedurende het zakken ondervindt, bestaat·uit weerstand door wandwrijving
en weerstand door den grond onder de wanden. De weerstand door wandwrijving
is te verkleinen door te bevorderen, dat de caisson of de put steeds langs geroerden
grond zakt,· nl. door de snijranden een weinig er buiten te doen uitsteken (bv.
al naar gelang van de grootte van het object 0,02 tot 0,10 m) en door zorgvuldige
vervaardiging zorg te dragen, dat de horizontale projectie van den caisson of
van den put geheel binnen het verbreed grondvlak blijft. De in de tweede plaats
genoemde weerstand is over het algemeen groot er. De grootte hangt af van de
grondsoorten onder den snijrand.
De grootte van de weerstanden laat .zich niet berekenen. In slappen grond
is de wrijvingsweerstand gering. Indien deze verwaarloosd wordt, kan de wandwrijving in de goede l\gen worden aangenomen als zijnde de helft van den volgens
de wet van Coulo~b berekenden gronddruk (zie blz. 455). Daarbij ware 20%
I
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op te tellen voor den weerstand onder de zijwanden, aangenomen, dat men deze
met spuiten en grondwaterstandsverlaging in den put of drukverlaging in de
werkkamer van den caisson sterk vermindert.
, Bestaat de grond uit niet te stijve klei of veen, dan word,t deze bij voldoende
binnen de cellen, waaruit de put bestaat, verrichte ontgraving, vanzelf naar het
inwendige van den put geperst en is dan op eenvo4dige wijze te verwijderen
(geringe weerstand).
De vrees, dat een put vanzelf in slechten grond zal wegzakken is ongegrond gebleken: de grond in de cellen zou daarbij omhoogkomen, waardoor de put vanzelf
zou vastloopen (landhoofden van de hefbruggen te Boskoop en te Waddinxveen).
Bestaat de grond onder de snijranden uit stijve klei of veen, dan wel uit zand,
dan zal van een naar binnen persen van den grond onder de randen geen sprake
zijn (zeer groote weerstand). In zulke gevallen moet de betrokken laag met krachtige
waterstralen worden weggespoeld, na er eventueel door te zijn stukgestooten.
Hierbij kan het nuttig zijn den grond binnen de putwanden dieper te ontgraven
dan er langs en er onder. Benige verlaging van den waterstand binnen den put
werkt daarbij zeer gunstig. Men verhoede evenwel het ontstaan van onberekenbare
grondmeevoerende wellen of waterstroomingen. De grootte der verlaging bepale
men proefondervindelijk, daarbij voorzichtig te werk gaande. Hoe vaster grond,
hoe scherper snijrand.
Eeri hard voorwerp onder den putrand zou zoo noodig onschadelijk kunnen
worden gemaakt door het spuiten van een gat er naast in de cel, in hetwelk het
zou kunnen wegzakken. Eventueel zou een duiker daarbij goede diensten kunnen
bewijzen.
Het bodemonderzoek zal moeten uitwijzen of harde of stugge bodemlagen
aanwezig zijn. Zoo mogelijk blijve men met den put er boven (fig. 42). Zijn verschillende zulke lagen op groote diepte te doorsnijden, dan is het beter van de
toepassing van een open puttenfundeering af te zien.
Scheefzakken. Een bezwaar, dat zoowel aan pneumatische als aan puttenfundeeringen eigen is, is het scheefzakken. Zulks zal vooral in het begin van het
zakken plaats hebben, wanneer het onderste gedeelte van het bouwwerk op slappe
grondlagen moest worden opgericht. Alsdan moet er een tijdelijke fundeering
voor worden gemaakt, nl. een fundeering op staal, welke gemakkelijk is te verwijderen. Hiertoe begint men meestal met het aanbrengen van een laag zand op
dien slappen grondslag en legt onder de wanden en schotten een houten roosterwerk of een betonplaat, Zelfs bij het met beleid verwijderen van die fundeering
zal de mogelijkheid groot zijn, dat de eerste zakking scheef is.
Bij pneumatische fundeering heeft men het weder rechtzetten volkomen in de
hand: men ontgraaft alleen onder de het hoogst staande gedeelten van het kunstwerk.
Bij meercellige putten is het rechtzetten mogelijk door alleen te ontgraven
uit de te hoog staande cellen.
Opgemerkt zij, dat het bouwwerk daarbij niet door wringing m1g scheuren.
De mogelijkheid daartoe is aanwezig, wanneer men een lichaam, dat laag is ten
opzichte van de horizontale afmetingen, wil doen wentelen om een diagonaal.
In dat geval is het beter het lichaam eerst te wentelen om een horizontale as
evenwijdig aan een der wanden en vervolgens om een dergelijke as loodrecht daarop.
Kleine eencellige putten zijn na het innemen van een scheven stand weer
recht te zetten door den te diep gezakten wand of hoek op het terrein af te stutten:
bij het verder zakken van den put zal deze op de stutten komen te rusten.
Wanneer een reeks op elkander aansluitende putten of caissons moet worden
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geplaatst, wordt het scheefzakken bevorderd door het aan de zijde van het eerst
geplaatste bouwblok grootendeels ontbreken van zijwaartschen gronddruk. Het
in aanraking komen met het reeds geplaatste object zou dan fataal zijn. Vandaar
de raad de bouwblokken aanvankelijk om den ander te plaatsen en de tusschenruimte
niet te krap te nemen (grootè naaddikte, zie het slot van deze §).
Afbouwen van het kunstwerk. Zoodra de doorvaart van het in aanbouw
zijnde sluishoofd onder het terrein dreigt te verdwijnen, moet deze door tijdelijke
houten schotten of door schotbalken zoodanig worden aJgesloten, dat er geen
grond in de cellen terecht kan komen. Is het sluishoofdlichaam op diepte gebracht,
dan wordt bij caissons de werkkamer gevuld met zand of met beton (dit laatste is
beter met het oog op het nazakken) en bij open putten een bodemlaag vàn beton
aangebracht, welke zich niet ten opzichte van de rest van de kunstwerken omhoog
of omlaag mag kunnen bewegen. Daarna is de ruimte, begrensd door de houten
schotten of schotbalken eenerzijds en de muren van het sluishoofd anderzijds
droog te maken. Vervolgens zijn de cellen geheel of gedeeltelijk met grond te
vullen en is de sluis in den droge te voltooien.
Aansluiting van het bouwwerk aan het terrein. Bij de beide fundeeringstypen is geen damwand tegen onderloopsheid noodig: deze is door den caisson
of door den put zelve vervangen, De vleugelwanden zouden stalen damwanden
kunnen zijn, welke op het betonwerk aansluiten met er in opgenomen damwandsloten. Deze vleugelwanden zijn te allen tijde te vernieuwen na aantasting door
agressief grondwater. Aangezien de caisson- of de putwanden steeds zwaar zijn
en het na het voltooien van het kunstwerk daarbij niet meer zoo zeer op sterkte
aan zal komen, zou aantasting daarvan door invloeden van buiten niet van ernstigen
aard zijn te achten.
Bouwwerk, gefundeerd op minder goede fundeeringslaag. Daar het
op een der boven beschreven wijzen vervaardigde sluishoofd per m 2 grondvlak
bij ongunstige belasting zeker niet meer zal behoeven te wegen, dan de grond,
welke ten behoeve van het plaatsen theoretisch moest worden verwijderd - desnoods worden de cellen onder den sluishoofdvloer niet of slechts gedeeltelijk met
grond gevuld - is het niet noodig te achten den caisson of den put tot in een
zeer draagkrachtige laag te doen reiken. Wanneer het gewicht van het geheel
aldus onvoldoende is om weerstand te bieden aan de na de voltooiïng op te nemen
horizontale krachten (bv. waterdruk), moeten deze door passieven gronddruk
tegen de laagwaterzijde van het sluishoofd worden opgenomen (fig. 42). De
wrijving van het geheel over den ondergrond blijve in reserve.

Fig. 42.

Schets van een als put opgevatte keersluis, gefundeerd op matig-draagkrachtigen grond,
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Het waterledig houden van de cellen is niet aan te bevelen: op den duur
zullen zij toch met water gevuld geraken. Beter is daarom het water in de cellen
met het grondwater te doen correspondeeren.
Bodemlaag in putten. Het verdient aanbeveling te bevorderen, dat de
buitenwanden van den put op de bodemplaat dragen. Het langs de plaat wegzakken
van die wanden mag dus niet door wrijving worden voorkomen. Daartoe verdient
het aanbeveling de bekisting over het gedeelte ab van de wanden (fig. 42) samen
te stellen uit gegolfd plaatijzer, gesteld met de golven horizontaal. Bovendien
wordt aangeraden de eventueel te maken betonnen schotten aan den onderkant
zoodanig af te werken, dat het beton er onder zoo goed mogelijk zal aansluiten
(in dwarsdoorsnede stomppuntig).
§ 20.

VOORBEELDEN VAN PNEUMATISCHE FUNDEERING EN VAN
PUTTENFUNDEERING.

a. Pneumatische fundeering.

Als eerste voorbeeld wordt behandeld de fundeering van de ventilatiegebouwen
van den verkeerstunnel te Rotterdam - in beginsel met een sluishoofd of een
keersluis te vergelijken - , terwijl als tweede zal worden gememoreerd een een
tiental jaren geleden gebouwde schutsluis te Oostende (België).
Tunnelbouw te Rotterdam. De hieronder voorkomende gegevens zijn
ontleend aan publicaties van den leider der tunnelwerken, Ir. J. P. van Bruggen
(,,de Maastunnel" no. 12 van 1938, ,,de Ingenieur" no. 41 van 1939 en nos. 4
en 5 van 1941), aan een publicatie in de "Schweizerische. Bauzeitung" no. 12
van 1939 van Dipl. ing. E. Schnitter, uitvoerder der fundeering en aan zeer
waardevolle inlichtingen door eerstgenoemden welwillend aan schrijver verstrekt.
De plattegrond der gebouwen meet 32,25 x 22,40 m, de fundeering reikt
tot 21,85 m -RP (Rottepeil), terwijl het maaiveld is gelegen opruim 4 m + RP.
Begonnen is met het afgraven van de slappe lagen onder maaiveld, bv. aan
den linker Maasoever .tot RP. Daar de slappe lagen nog 6 à 7 m dieper reikten,
is op den ontgraven bodem een 1,3 m dikke zandlaag aangebracht om den fundeeringsdruk van het eerstgestorte gedeelte, de werkkamer, eenigszins te verdeelen.
Vervolgens is de werkkamer in gewapend beton vervaardigd (eerste stadium,
fig. 43-1), waartoe een waterdicht gelaschte plaatstalen bekisting is opgesteld.
Het caissongewicht bij het einde van her eerste stadium was 7000 t. De snijranden
hadden een dikte van 0,80 m verkregen.· Zij staken rondom 0,10 m buiten den
caisson uit, met overgangen onder ca. 50 : 1, zulks om hem met de wanden langs
geroerden grond te doen zakken. Om te voorkomen, dat de druk op den ondergrond
van den na verwijdering van de tijdelijke fundeering aan zichzelf overgelaten
caisson 10 kg/cm 2 zou overschrijden, zijn in de kamer twee 1 m dikke dwarsschotten
gemaakt. In deze schotten waren openingen gespaard voor de communicatie.
De tijdelijke fundeering bestond uit een 0,60 m dikke voetplaat van gewapend
beton onder de snijranden en schotten en overigens uit stutten, welke op betonplaten steunden (fig. 44).
De totale hoogte van de werkkamer was 5,30 m, inclusief het plafond, dat
aanvankelijk hol was uitgevoerd, 3 m dik, en later, toen het geraamte voldoende
was verhard, met beton is gevuld. Door dat vullen zakte het geheel 0,20 m,
waarmede rekening was gehouden bij het bepalen van de hoogte der werkruimte.
Vervolgens zijn de stutten en betonplaten geleidelijk verwijderd, waardoor de
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Fig. 43,

Stadia van den bouw der caissons van de pneumatische fundeering der ventilatiegebouwen
van den Maastunnel te Rotterdam.

Fig. 44,

Tijdelijke fundeering van de werkkamer van de caissons volgens fig. 43.

caisson allengs dieper zakte. Waar de grondslag uit klei bestond kwam deze omhoog
en drukte zelfs plaatselijk tegen het plafond aan. Door ontgraving uit de hand,
waarbij de ontgraven grond onder een der snijranden door werd verwijderd, werd
de caisson gezonken totdat zulks door den stand van het grondwater, dat door
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de bemaling ten behoeve van de opritten van den tunnel was verlaagd, niet meer
met behulp van een eenvoudige plaatselijke bemaling mogelijk was.
Toen was het tijdstip aangebroken om de lucht in de werkkamer onder overdruk te brengen. Deze bedroeg aanvankelijk 0,9 atm, zoodat het grondwater flink
diep en ver opzij werd weggedrukt.
De druk van het luchtkussen was rond 32,25 x 22,40 x 9 = 6500 t,
zoodat de caisson in het eerste -stadium, na het onder druk zetten van de lucht
in de werkkamer, met niet meer dan rond 500 t door bemiddeling van de snijranden
en de schotten op den grond drukte.
Om den caisson te doen zakken werd de overdruk van de lucht 0,5 tot 0,6 atm
afgelaten: men liet den caisson "schrikken". Elke der beide zakkingen per dag
werd aldus ingeleid. Doordat het grondwater door den overmatig grooten overdruk
ver in den bodem was weggeperst en de weerstand in den grond door vele secundaire
kleilaagjes groot was, zijn door het schrikken geen wellen ontstaan. Wel kwam
soms water onder de snijranden door in de werkkamer (het kan gemakkelijker
evenwijdig aan de secundaire kleilaagjes toestroomen dan loodrecht daarop).
Het schrikken moest steeds met beleid geschieden en moest zoo kort mogelijk
duren. Tevoren werd grond onder de te hoog liggende gedeelten van de snijranden
ontgraven om den caisson van een scheven stand in den rechten te brengen.
Nadat de caisson zoover mogelijk was gezonken (fig. 43-2) werd een gedeelte
van het bouwwerk ter hoogte van 9 m er bovenop gemaakt. Aangezien het inwendige
daarvan zeer ingewikkeld moest worden in verband met de er in ontworpen kanalen
voor de ventilatie der tunnelkokers, werden slechts de buitenwanden gemaakt,
gesteund door slechts enkele tusschenschotten. Met het oog op de horizontale
belasting der wanden, moesten deze zeer dik worden (2,40 m). Tegen wringen
is nog een horizontaal kruis aangebracht. De met de tunnels en de aansluitende
opritten correspondeerende gaten in de buitenwanden zijn, na het plaatsen van
den caisson, doorgestoken.
Vervolgens ging het zakken op de beschreven wijze verder. Alleen het verwijderen van den grond geschiedde op een andere wijze, feitelijk reeds van het
oogenblik, dat onder luchtoverdruk moest worden gewerkt, af. De grond werd
door arbeiders losgespoten en vervolgens met mammoethpompen verwijderd.
Waar klei en veen moesten worden verwijderd was de dagcapaciteit 450 m 3 ,
waar de grondslag uit zand bestond, 1000 m 3 • Hiervoor waren doorloopend 12
arbeiders in de werkkamer aanwezig, die onder een overdruk werkten van 0,9
tot 1,5 atm.
Het derde stadium (fig. 43-3) bestond uit het optrekken van het bouwwerk
over de volgende 7,5 m hoogte, Toen de caisson eindelijk 22 m hoog was, moest
hij nog in vast zand 8 m zakken (fig. 43-4). Het caissongewicht was toen 19000 t.
Het zakken ging zeer regelmatig. Eenmaal moest op het plafond van de werkkamer
waterballast, 1000 •t, worden toegelaten om de zakking bij het aflaten van den
druk over 0,5 tot 0,6 atm mogelijk te maken. Verdere drukverlaging werd niet
aangedurfd om het ontstaan van zandmeevoerende waterstroomen onder de
snijranden door te voorkomen. Bovendien zou bij grootere drukvermindering
niemand in de werkkamer kunnen achterblijven ter controle van hetgeen . er
in geschiedde.
Toen de caisson op diepte was gekomen, is de werkkamer stijf met beton
opgevuld. Daarna kon de luchtdruk geheel worden afgelaten.
Uiteindelijk kwam de caisson in hoogterichting precies in den juisten stand;
de fouten in den stand in horizontale richting waren 23,2 cm in de richting van
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den tunnel en 1,45 cm loodrecht daarop. Bovendien was de caisson uiteindelijk
1,5° verdraaid. De fout van 23,2 cm was te wijten aan een geleidelijk wegdrukken
van den caisson door het verschil in waterstand ter weerszijden er van als gevolg
van de bemaling ten behoeve van de opritten van den tunnel. Correctie van die
fout was zeer eenvoudig: de tunnellengte werd een weinig gewijzigd.
Met opzet is de caisson aanvankelijk 4 cm te hoog blijven staan, omdat na
het geheel aflaten van den luchtoverdruk nog eenige zetting werd verwacht.
Deze bedroeg na vier maanden gemiddeld 2,6 cm, hetgeen ongeveer met de
verwachting overeenkwam.
De w~erstand, welken de caisson gedurende het zakken ondervond, was
gemiddeld 2 t/m 2 wandoppervlakte aan den linker oever (8 m klei en 14 m zand)
en 3,2 t/m 2 aan den rechter oever (3 m droge klei en 19 m zand). Daarbij lag het
maaiveld 4 m boven den bovenkant van den caisson en stond het grondwater
gemiddeld 10,5 m onder het maaiveld.
Rondom den caisson is de grond wat verzakt, vermoedelijk uitsluitend doordat
de zakkende caisson wegens de er buiten stekende snijranden een grooter gat
in deri grond maakte, dan door hem werd opgevuld.
Schutsluis te Oostende. Toen zeer dicht naast een minder geslaagde
schutsluis voor de visschershaven te Oostende een nieuwe 'sluis moest worden
gebouwd, heeft men, mede door de slechte ervaringen, opgedaan met het droogmalen van den bouwput van de aanwezige sluis, besloten de nieuwe samen te
stellen uit pneumatisch gefundeerde caissons.
De sluisbreedte was 16 m, de drempel lag op 5 m - .
De sluis is uit vier caissons samengesteld, lang 36,5 m tot 33,35 m, breed 29,2 m
tot 25,2 m. Deze moesten over 10 m zakken tot 9 m - . Tusschen de caissons is
een theoretische spleet van 0,21 m aanwezig. De werkkamers zijn van geconstrueerd
staal. Na het zakken zijn deze met beton opgevuld. De onder het zakken opgebouwde
wanden zijn van massief beton. Gedurende het zakken was de dagruimte van de
sluis afgesloten door de muren eenerzijds en loodrecht daarop door damwandschermen anderzijds. De spleten tusschen de caissons zijn in den droge afgewerkt
nadat voor de waterdichte zijafsluiting buigzame damwandplaten waren geheid,
grijpende in nabij den achterkant in de kopvlakken der muren opgenomen damwandsloten, en nadat voor waterdichte onderafsluiting het onderste beton in de werkkamers onder den snijrand door, tegen dien van den nevenliggenden caisson was
aangewerkt.
De oorspronkelijke opzet, den snijrand van den eenen caisson uit te bouwen
en dien van den volgenden er op te laten z;akken, mislukte wegens de teerheid
der constructie, welke onder het zakken verboog.
De verticale voegen zijn van veerende alluminium-bronzen strippen, in den
geest als in fig. 120 geteekend, voorzi~n, de horizontale niet.
Het zakken in zand ging ongeveer tweemaal zoo sriel als in klei, hetgeen
overeenkomt met het eerste voorbeeld, De ontgravingen vonden in den natte
plaats, aanvankelijk met centrifugaalpompen, later, toen de overdruk in de kamer
voldoende was voor automatische verwijdering van het mengsel van grond en
water, met een mammoethpomp.
b. Puttenfundeering.

Keersluizen.

Als eerste voorbeeld worden behandeld de beide vrijwel
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gelijke dubbele keersluizen in den westelijken dijk van het Merwedekanaal te
Amsterdam (fig. 41 en fig. 45).
Een fundeering op palen ter plaatse zou naar verwachting moeilijkheden
geven in verband met den zeer slappen grond (achteraf bleek deze niet zoo slap
te zijn), waardoor de kans op vernieling der palen door grondverschuivingen onder
invloed van het verhoogen van den aansluitenden dijk, groot werd geacht. Weliswaar
zou deze kans verkleind kunnen worden door het heien van een damwandkuip
om de fundeering, doch aan de duurzaamheid daarvan werd wegens het eenigszins
agressieve grondwater getwijfeld. Om een en ander werd besloten de sluizen als
putten uit te voeren.
De putten zijn gemaakt op een bestaanden kanaaldijk, welke ongeveer een
halve eeuw te voren op slappen ondergrond was opgericht, rustende op een zinkstuk.
Het dijklichaam was ter hoogte van het grondwater smaller dan de put, zoodat
de langswanden op slappen, deels opgebrachten, grond zouden moeten worden
gemaakt en de dwarswanden in hoofdzaak op den ontgraven dijk. Daarom zijn
eerst de onderste 2 m van de langswanden gemaakt en eerst nadat deze hun
grootste zetting achter den rug hadden, de er op aansluitende dwarswanden en
de schotten over dezelfde hoogte.
De wanden en schotten waren tijdelijk gefundeerd op houten dwarsliggers.
Te voren was eenig zand op de slappe lagen aangebracht. Vervolgens zijn de putten,
welke in vakken waren verdeeld, tot op het zinkstuk gezonken, waartoe de dwarsliggers oordeelkundig werden gesloopt.
De grond uit de vakken (cellen) der putten is met een op een ponton opgestelden grijper verwijderd. Om de putten daartoe voldoende te kunnen benaderen,
is begonnen met het verwijderen .van het kanaalbeloop boven het zinkstuk. Hierdoor
was het evenwicht van het grondlichaam verbroken en werd grond onder het
zinkstuk vandaan naar het kanaal gep.erst, waardoor de putten in dwarsrichting
zeer scheef kwamen te staan (maximum helling 1 : 6, fig. 46). Door het oppersen
van den grond kwam de ponton vast te zitten en verloor de grijper zijn bewegingsvrijheid. Hij kon derhalve geen grond verwijderen uit de het hoogst gelegen vakken,
zoodat een kleine grijper over den weg op den dijk, welke met een hulpbrug om
den put heen was gelegd, moest worden aangevoerd om grond te verwijderen
buiten langs den hoogstgelegen zijwand van den put. Hierdoor kwam deze in
een meer horizontalen stand. Toen de put een helling 1 : 12 had gekregen, is de
ponton uit haar gevangenschap bevrijd en kon de grijper grond uit de verst gelegen
vakken verwijderen, totdat de put horizontaal is komen te staan.
Het zinkstuk binnen den put liet zich gemakkelijk verwijderen: op de stalen
omzooming der snijranden braken de takken bij het met den grijper optrekken af.
Toen de klei onder het zinkstuk taaier werd, kon met den grijper niet voldoende
grond meer worden verwijderd. Een polypgrijper bracht toen uitkomst.
Door het verwijderen van de klei binnen den put zakte deze regelmatig:
werd een hoeveelheid klei verwijderd, welke een schijf van een bepaalde hoogte
vertegenwoordigde, · dan zakte de put ook over die hoogte.
·
Toen de put eindelijk in de zandlaag op 12,40 m - NAP voor den eenen
put en 10,40 m -voor den anderen was gekomen, sorteerde de polypgrijper weinig
effect: de grijpers verloren onder het ophalen in water hun inhoud. Daarom
zijn toen de normale bakken weer in gebruik genomen, welke aanvankelijk voldeden,
doch naderhand niet meer, althans de putten zakten praktisch niet meer, hoewel
de tusschenschotten ondermijnd waren geraakt: de grond onder de buitenwanden
bleef vast staan. Men heeft toen de waterstand binnen den put stapsgewijze verlaagd
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tot 3 m onder den grondwaterstand. Er traden toen nog geen wellen of grondmeevoerende waterstroomen, onder de snijranden door, op. Door de grondwaterverlaging werd het zand onder de putranden week en zakte de put onmiddellijk
tot op de niet-doorweekte grondlaag. Vermoedelijk werkten de scherpe stalen
platen onder de snijranden daarbij gunstig. Vervolgens heeft men den grond langs
de wanden binnen den put losgespoten en de put zakte volkomen naar wensch.
Uiteindelijk is hij, behoudens afwijkingen van enkele mm's, volkomen horizontaal
op de gewenschte diepte geplaatst. Daarbij heeft men een betonnen eenheid van
ongeveer 2700 t gewicht weten te beheerschen.
Na het plaatsen is in den natte binnen de putwanden een betonnen bodemplaat
gestort. De gedeelten der wanden, welke met de bodemplaat in aanraking zouden
komen, waren met gegolfd plaatijzer bekist (zie blz. 110).
Een uiterst nauwkeurige plaatsing van de putten was gewenscht, omdat mèt
het plaatsen de sluis vrijwel was voltooid. Onder het onder het zakken geregeld
opbouwen namen de putten geleidelijk de gedaante van keersluizen aan. De
cellen eindigden op het peil van den onderkant van den sluisvloer. Het omhoog
reikende verlengde van de dwarsgerichte buitenwanden der putten vormde de
zijwanden van de sluis. De scheidingswand tusschen de beide doorvaartopeningen
van de sluis werd op het middenschot van de putten gebouwd. In de sluiswanden
waren de schuifspanningen met de aanslagen opgenomen.
Toen de putten waren geplaatst, ontbraken alleen nog maar de sluisvloeren.
Deze zijn in den droge gemaakt binnen de afdammingen van de doorvaartopeningen,
welke reeds waren aangebracht voordat zij gedurende het zakken onder water
verdwenen. Te voren werden de cellen met zand gevuld.
Het is gebleken, dat er niet meer grond uit de putten was verwijderd, dan
theoretisch noodig. Het zakgewicht, dat onder verrekening van de opwaartsche
kracht door het verplaatste water maximaal 2 t per m 2 in den g~ond reikend putwandbuitenoppervlakte was, bleek voldoende te zijn. Opgemerkt zij, dat de onderkant der snijranden een weinig buiten de putwanden uitstaken om den grond
gedurende het zakken losser te maken. Het gevolg daarvan was als in het
Rotterdamsche voorbeeld aan het slot daarvan is vermeld (blz. 113).
De vleugelwanden zijn op elkander verankerde stalen damwanden, welke
op het betonwerk aansluiten door bemiddeling van daarin opgenomen damwandsloten; De damwanden reiken even diep als de put, die tevens als onderloopsheidskèering dienst doet.
Het aantasten van de stalen damwanden door het eenigszins agressieve
grondwater is geen bezwaar te achten: zij zijn te allen tijde te vernieuwen.
Landhoofden grondduiker. Een tweede voorbeeld vorme.n de landhoofden van den grondduiker in den Vaartschen Rijn (fig.155b, situatie, en fig. 47,
kunstwerk), welke daarmede onder het Amsterdam-Rijnkanaal wordt doorgevoerd.
De grondduiker kon niet in een drogen put worden gebouwd, onidat het terrein
naar verwachting onder invloed van een bemaling in voor de aanwezige bebouwing
ontoelaatbare mate zou zakken (zie blz. 73),
Ten einde een bemaling geheel te kunnen ontberen, zijn de landhoofden
als put gefundeerd. Zij zijn opgetrokken op het terrein, dat uit slappe klei bestond,
afgedekt met een humuslaag. De putten moesten ongeveer 6,50 m zakken. De
grond werd met een grijper, welke om den put heen liep, verwijderd. Aanvankelijk
zakten de putten, zooals te verwachten was, scheef.
Het rechtzetten geschiedde aanvankelijk door grond te verwijderen uît het
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uurn uaaro1J wrong hij in ontoelaatbare mate. Hij bleek tegen die wringing niet
voldoende bestand te zijn. Sommige schotten vertoonden daarbij scheurent welke
nu verstopt zijn in den bétonnen koek, welke na het op diepte komen van den
put er binnen is gestort. Beter was, zooals dan ook met den tweeden put geschiedde,
den scheven stand te verbeteren door hem niet om de diagonaal te wentelen, doch
eerst om een horizontale as evenwijdig aan den eenen wand en vervolgens om een
loodrecht daarop.
De putten kwamen uiteindelijk op de juiste diepte en volkomen verticaal
te staan, hetgeen noodzakelijk was, omdat het kunstwerk onder het zakken vrijwel
was voltooid.
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Fig. 47. Landhoofden van den grondduiker te Jutphaas.

Aangezien de hoogte der cellen onder den onderkant van de doorstroomkokers
gering was, zijn zij geheel met beton gevuld.
De vleugelwanden zijn ook bij dit voorbeeld stalen damwanden.
Eenigen tijd na de voltooiing zij,n tt.isschen de landhoofden stalen kokers
gezonken (zie § 65). De fouten in de plaatsing zijn in de buizen verwerkt.
Het is interessant te v~rnemen, dat de orde van grootte van de fouten in de
plaatsing van de landhoofden ongeveer dezelfde was als die van de ongeveer
tezelfder tijd in droge bouwputten vervaardigde landhoofden van den in § 65
genoemden grondduiker voor de Schalkwijksche ~etering. Er moge uit worden
geconcludeerd, dat met putten geen onnauwkeuriger werk behoeft te worden
\ \ verkregen dan met de meer gangbare bouwwijzen.
Meerstoelen. Als derde voorbeeld worden hier aangehaald de meerputten
van de groote sluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal (fig. 174 en 175), De snijrand
is stomp èn steekt 0,01 m buiten het beton der putten uit, De vorm van den
snijrand is bepaald naar den slappen grond, waarop de putten moesten worden
opgetrokken, zonder van een tijdelijke fundeering gebruik te maken. Het zakgewicht is gevonden in de hoogte van de putten. Hoewel de meeste putten
aanvankelijk scheef zakten, zijn alle nauwkeurig op de er voor bestemde plaats
terecht gekomen. Kleine fouten in de plaatsing waren toelaatbaar. De geplaatste
putten zijn van een bodemlaag van beton voorzien en vervolgens met zand gevuld.
Door een doelmatige constructie is bevorderd, dat de bodemlaag niet ten opzichte
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van den put kan zakken om te zorgen, dat deze, wat het putgewicht betreft, één
geheel met het zand vormt. Niet alleen de inklemming van den put in den grond
zal dan weerstand bieden aan scheepsstooten.
Voorwaarde voor het slagen. Uit het bovenstaande blijkt, dat een voorgenomen puttenfundeering in daarvoor geschikte grondlagen zal slagen. Aangezien
het laten zinken van groote putten een moeilijke karwei is, is het noodzakelijk
het werk door een loyalen aannemer te doen uitvoeren, een die hart heeft voor
zijn werk en zièn niet fot taak stelt het werk te doen mislukken om op deze wijze
aanspraak te kunnen doen gelden op schadevergoeding. Vooral bij dergelijke
fundeeringen komt het op goede en loyale samenwerking tusschen bouwheer
en aannemer ten zeerste aan.
Mocht tegen de verwachting in een put niet op diepte kunnen worden gebracht,
zoo zouden in de cellen luchtsluizen kunnen worden aangebracht (bv. kademuur
te Rochefort, zie Doek and Harbour Authority van Juni 1932), waardoor de
puttenfundeering in een pneumatisch overgaat.
d. Het waterdicht maken van naden tusschen bouwblokken in het algemeen; naaddikte,

Waterdicht maken. Het waterdicht maken van naden tusschen
bouwblokken, waaruit een pneumatisch of als putten gefundeerde schutsluis
of ander uit afzonderlijke bouwblokken samengesteld kunstwerk bestaat, levert
over het algemeen geen bijzondere moeilijkheden op. De verticale naden worden
voorloopig gedicht door het er dwars op heien van in dwarsrichting buigbare
stalen platen of damplanken, welke gemakkelijk de onregelmatigheden in den
onderlingen stand der bouwblokken kunnen volgen en welke in, de kopwanden
der muren en in den vloer grijpen in stevig in het beton verankerde damwandsloten
o.d.; de horizontale naad door het in den natte storten van beton tusschen de
platen of damwanden in, waartoe aan het beton ter weerszijden van den naad een
zoodanigen vorm moet zijn gegeven, dat het gestorte beton bij drooglegging van
het kunstwerk door den opwaarts gerichten wateroverdruk niet kan worden opgelicht. De definitieve afwerking der naden kan daarna plaats hebben in het drooggelegde kunstwerk. Het beton vóór de platen of damwanden moet in staat zijn
zelfstandig de naar den dag van de sluis o.d. gerichte horizontale krachten op te
nemen (het beton doeltreffend vatten in de kopwanden der muren).
N a a d d i k t e. De dikte der naden is uiteraard aan geen nauwe grenzen
gebonden. Dikke naden leveren over het algemeen aestetische, constructieve en
geldelijke voordeden op; aesthetische omdat het dan gemakkelijker is fouten weg
te werken, constructieve omdat een uit meer dan één damplank bestaande damwand
zich beter naar de naaddikte zal voegen en de kans op vastloopen van een bouwblok
op het er naast liggende eerstgeplaatste er door wordt verminderd en ten slotte
geldelijke, omdat de dichtingsconstructie goedkooper zal zijn dan de constructie,
welke bij dunnere naden daarvoor in de plaats zou moeten worden gemaakt
(verlenging der bouwblokken).
§ 21.
a.

ALGEMEENE OPZET VAN HET ONTWERP
VAN DE SCHUTSLUIS.

Binnenschaapvaartsluizen.

Uniformiteit in deurtype.

Indien een kanaal wordt aangelegd, waarin
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eenige sluizen voorkomen, is het gewenscht er zoo min mogelijk deurtypen voor
toe te passen, zulks in verband met de uniformiteit.
Onafhankelijk van de grootte van het te keeren verval, is de uitsluitend naar
één zijde keerende sluisdeur van het bovensluishoofd (normaal geval) bij doeltreffende inrichting van het sluisgebouw voor alle sluizen gelijk te nemen. De
hoogte van de deuren van het benedenhoofd of van een tusschenhoofd is in elk
geval afhankelijk van het te keeren verval. Voor deze is dus uniformiteit over
het algemeen niet te verkrijgen. Indien evenwel de hoogte van die deuren van
verschillende sluizen ongeveer gelijk kan zijn, moet worden overwogen of het
niet aanbeveling verdient deze precies gelijk te maken, waardoor het voordeel
kan worden verkregen, dat die sluizen alle dezelfde deuren kunnen verkrijgen.
Alsdan moet de hoogteligging van de dekzerk der verschillende sluizen, gemeten
van den drempel af, eveneens gelijk zijn. Dit beginsel is in toepassing gebracht
bij de sluizen te Wijk bij Duurstede en te Tiel van het Amsterdam-Rijnkanaal.
Hoewel het maximum verval, dat de hefdeuren van deze sluizen hebben te keeren
resp. 8,60 m en 5,70 m is en de deurhoogte 0,10 m mocht verschillen, zijn zij
volkomen gelijk gehouden. Voor beide sluizen kan met slechts één reserve-hefdeur
worden volstaan. Uiteraard moest de dekzerk van een der sluizen, die nabij Tiel,
0,10 m hooger worden gelegd dan strikt noodzakelijk is.

Fig. 48.

Schets van een schutsluis met hooggelegen drempel van het bovenhoofd, met uitwoelbak
voor het bij vullen in de kolk komende water,

Bovensluishoofd bij eenzijdig groot verval. Voor sluizen met constante
groote vervallen, welke steeds gelijk zijn gericht, komeri twee oplossingen in
aanmerking.
De eerste oplossing betreft het hoog plaatsen van den drempel van het bovenhoofd en voor afsluiting een hefdeur toe te passen, ook als de sluis overigens van
puntdeuren is voorzien. Deze oplossing heeft de volgende voordeelen:
1. de hefdeur kan als geheel worden geheven om de kolk te vullen. De
muur onder de deur (stortmuur) kan als uitwoelbak met energievernietigers en
stroomgeleiders worden ingericht (fig. 9 en fig. 48). Hierdoor zouden schuiven
geheel overbodig worden;
2. bij ijsbezwaar op het kanaal na vorst (drijfijs) kan men de deur over
een bepaalde hoogte laten zakken om er ijs overheen te spuien (zie ook § 46)
Het omlaag stortende ijs vindt in de sluis (sluisvloer) een ideaal stortebed;
3. bij ernstige aanvaring van een puntdeur met als gevolg (zie§ 45) bezwijking
van de waterkeering ter plaatse, kan de hefdeur overwijld worden gesloten om
te voorkomen, dat het bovenpand leegloopt.
Tegenover deze voordeden staat als nadeel, dat dit systeem voor de sluis
twee deurtypen vordert, waardoor meer reserve-deuren noodig zijn. Dit nadeel
wordt evenwel van geringer orde indien het kanaal meer dan één sluis met steeds
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gelijkgericht verval bevat. Alsdan is voor al deze sluizen de hefdeur volkomen
gelijk, hoe groot het door de sluizen te keeren verval ook is, zoodat er slechts één
reserve-deur voor noodig is. Het nadeel zou volkomen zijn opgeheven, indien
de deuren van het beneden- en eventueel tusschenhoofd toevallig uit twee op
elkander gezette gedeelten zouden kunnen bestaan, waarvan het bovenste deel gelijk
is aan de bovendeur. Deze oplossing zou evenwel een te omslachtige montage en
demontage geven bij het verwisselen der deuren, tenzij voor de hooge deuren
niet van schuiven voorziene hefdeuren werden toegepast in den geest als te
St.-Andries (zie blz. 318), doch dan zou men toch het voordeel missen, dat
puntdeuren zouden geven, nl. een goedkoope oplossing. Voor puntdeuren is het
systeem niet geschikt te achten: het buigvast maken van de gedeelde harren zou
tot onoverkomenlijke bezwaren leiden.
Op blz. 58 zagen wij reeds, dat het sluistype volgens fig. 48 zich slecht leent
voor puntdeuren, hoewel deze in de laatste jaren voor den oorlog er toch wel bij
zijn toegepast (de 16 m wijde sluizen van het Albertkanaal in België).

Fig. 49.

Schets van een schutsluis met gelijke deuren in alle sluishoofden,

De tweede oplossing betreft het gelijk maken van alle deuren of deurstellen
van de sluis, waardoor per sluis slechts met één reserve-deur of -stel deuren kan
worden volstaan (fig. 49). De sprong van den kanaalbodem van het hooge kanaalpand naar den sluisvloer wordt daarbij door een keermuur gevormd, welke los
tegen het sluishoofd kan worden gemaakt, in welk geval hij aan den vloer geen·
andere excentrische verstijving geeft dan veroorzaakt door de wrijving van den
keermuur langs de kopwanden der sluishoofdmureri. Niet uit het oog mag worden
verloren, dat de keermuur een essentieel onderdeel zal moeten vormen van het
systeem, dat voor drooglegging van de sluis zal worden toegepast (zie § 236).
Een touwdichting bv. (zie § 33-9) in de kopvlakken der sluishoofdmuren en
van den vloer zou hiertoe voldoende zijn.
Groote slibafzetting is voor deze oplossing geen bezwaar te achten indien
de deuren ten behoeve van het op peil brengen van de kolk van schuiven zijn
voorzien, waardoorheen het overtollig slib zal wegspoelen en, bij toepassing van
puntdeuren, de deuren geregeld (eenmaal per etmaal is reeds voldoende) krachtig
zullen worden bewogen (schoonhouden van de deursponning in den vloer).
De tweede oplossing komt vooral in aanmerking, wanneer op de voordeden
van de eerste geen prijs wordt gesteld of wanneer het een kanaal betreft met slechts
één sluis met constant gericht verval (aantal reserve-deuren!).
Bij zeer groote vervallen, zooals bij een sluis als die nabij Born (verval 11,35 m)
zou als bezwaar van deze oplossing naar voren kunnen worden gebracht, dat de
bij vulling in de kolk tredende waterstraal uiteindelijk te excentrisch in hoogterichting in de kolk treedt. Hierin zou verbetering kunnen worden gebracht door
het toepassen van jaloezieschuiven, bv. bestaande uit twee bladen, waarvan het
bovenste met den onderkant juist nog onder den laagsten kolkwaterstand reikt
(zie blz. 57 en 58). Voor het geval ook daarmede geen alleszins bevredigend resultaatr
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kan worden verkregen (uit te zoeken in een waterbouwkundig laboratorium),
zou bv. nog een derde blad kunnen worden aangebracht, los van de beide andere,
en dat door de zich omhoogbewegende jaloezieschuif wordt medegenomen tegen
dat het water in de kolk gestegen is tot boven den onderaanslag van het losse blad.
Ten einde in staat te zijn dit laatste zoo noodig omlaag te trekken, zou zijn verbinding met de jaloezieschuif kunnen zijn met twee aan het blad verbonden pennen
in een slopgat, gemaakt in de boven de schuif uitstekende armen, welke zullen
moeten dienen voor het door de schuif omhoogdrukken van het blad.
Een variant is het naar boven toe verlengen van de schuif met een of meer
bladen, welke de er achter liggende gaten met een overlap aan de onderzijde
afdekken, zoodat die later dan de lager aangebra,chte schuifgaten worden vrijgegeven.
Het variant geeft als voordeel grooteren eenvoud. Voor puntdeuren evenwel is
als nadeel te beschouwen de hooge stijve schuif, welke zich moeilijker zal aanpassen
aan eventueel scheluwe verbuiging van de deur (wanneer de deuren niet gesloten
zijn in haar theoretisch juisten stand, zie ook blz. 277), dan de andere oplossing
(minder volkomen afdichting).
Bij beide oplossingen is hinderlijke lekkage van de zich boven het kolkwater
bevindende schuifelementen te voorkomen op de wijze als op blz. 58 is beschreven
onder ,;puntdeuren boven stortmuur".
Schutsluis aan rivier met sterk wisselende waterstanden. Wanneer het
ontwerp een schutsluis .betreft met praktisch gesproken eenzijdig verval, welke
een kanaal verbindt met een rivier met sterk wisselenden waterstand, kan het in
fig. 49 geschetste systeem ten zeerste worden aanbevolen (bv. schutsluis te Wijk
bij Duurstede in het Amsterdam-Rijnkanaal). De kop van den keermuur zou uit
losse elementen kunnen bestaan, welke zouden kunnen worden verwijderd indien
de rivierbodem door uitschuring is gezakt, een kwaal, welke bij de Nederlandsche
rivieren maar al te vaak wordt aangetroffen. Ook in een mijngebied verdient een·
losse kop aanbeveling (verzakking van het bovenpand).
Indien de keermuur slechts weinig boven den vloer uitsteekt, zou hij vervangen
kunnen worden door betonnen schotbalken in den geest als in fig. 51 geteekend.
Als ondergeschikt bezwaar hiervan zou kunnen worden aangemerkt de noodzakelijkheid plaatselijk in de sluismuren sponningen uit te sparen (minder
eenvoudige vorm van het betonwerk). Ook schotbalken zullen aan den vloer geen
hinderlijke excentrische verstijving geven.
Als alternatief zouden de deuren van binnen- en tusschenhoofd(en) gelijk
kunnen worden gemaakt en die van het buitenhoofd lager, doch zulks
zou meer reserve-deuren vorderen. Onder de buitendeur zou dan een verhoogde
betonnen drempel kunnen worden gemaakt, welke zoodanig zou kunnen worden
geconstrueerd, dat hij aan den vloer geen plaatselijke verstijving geeft (voegen).
Bepaald minder fraai zou zijn den vloer ter plaatse van de deur een sprong te geven
(duur betonwerk; discontinuïteit (sprong) in de fundeering, niet te ontgane plaatselijke vloerverstijving).
Schachtsluis. Indien het verval grooter is dan de doorvaarthoogte, welke
vereischt wordt, zoo zou het benedenhoofd van een keermuur kunnen worden
voorzien, waaronderdoor de schepen bij het in en uit de sluis gaan varen (fig. 50).
Een dergelijke sluis wordt "schachtsluis" genoemd, hoewel de benaming "poortsluis" misschien zou zijn te verkiezen.
Het voordeel van een schachtsluis is de verkregen stempeling van de muren,
welke invloed heeft op de sterkte van alle onderdeden van het betrokken hoofd.
Daartegenover staat het nadeel van de ongelijkheid der deuren (meer reserve120

deuren, mogelijk deuren van verschillend type en daardoor ingewikkelder
exploitatie). Het nadeel zal domineeren. Daarbij komt, dat het voordeel ook
kan worden verkregen door de verkeersbrug, welke over het algemeen noodig
zal zijn, en welke doorgaans onder het dekzerkpeil kan worden aangebracht. Om
een en ander geeft schrijver de voorkeur in voorkomende gevallen de sluis in
alle hoofden gelijke deuren te gtven. Alsdan zal de deur in het benedenhoofd
naast de brug zijn geplaatst en er boven uitsteken. Maatregelen zijn dan te treffen
om te voorkomen dat lekwater op de brug terecht zal komen.

S"' STOPSTREEP (ZIE§ 27)

Fig. 50.

Schets van een schachts!uis.

Voor een schachtsluis zijn hefdeuren de beste: geen of lage heftorens,
beplating gevoegelijk aan de hoogwaterzijde, zoodat er schuiven tegenaan kunnen
worden geplaatst, welke alsdan gemakkelijk zijn uit te wisselen (zie blz. 273).
Ook worden wel eens roldeuren toegepast, welke dan een hooggelegen rolbaan
hebben, welke aan den stortmuur is bevestigd (bij de sluis te Hengelo in het
Twenthekanaal zijn portes brisées toegepast, welke bij een symetrisch sluishoofd
slechts ondiepe deurkassen vorderen). Het bezwaar van de toepassing van roldeuren
bij een schachtsluis is, dat de beplating aan de laagwaterzijde zal moeten worden
geplaatst, zoodat de schuiveD, in het inwendige van de deur moeten worden aangebracht en dus niet op eenvoudige wijze zijn uit te wisselen. Puntdeuren leenen
zich slecht voor toepassing in het onderhavige geval, in hoofdzaak wegens de
gevorderde bovenafdichting, welke oorzaak zal zijn van op buiging belaste voorharren (vergelijk fig. 190).

Fig. 51.

Schets van een schutsluis met gelijke vloed- en ebdeuren.

Schutsluis met eb- en vloeddeuren. Wanneer de schutsluis van eben vloeddeuren is voorzien (het betreft dan puntdeuren) verdient het aanbeveling
alle deuren volkomen aan elkander gelijk te maken, zoodat met slechts één stel
reserve-deuren kan worden volstaan (fig. 51). Weliswaar zijn de ebdeuren dan
te hoog, doch daartegenover staat, dat men dan het euvel mist, dat de ebdeuren
van het buitenhoofd en eventueel van het tusschenhoofd periodiek onder water
verdwijnen. De bezwaren daarvan zouden zijn, dat de schepen ter plaatse geen
121

geleiding zullen vinden en dat de kans groot is, dat hun schroef stuk zal slaan
tegen de deur of tegen de kopzijden van de deurkas daarboven (bij scheef in de
kolk liggen). Bovendien zou er bij eb het verkeer over de sluis van de eene zijde
naar de andere zeer door worden belemmerd. Nu is er tegen het eerste bezwaar
wel een voorziening te treffen, maar een fraaie oplossing zal niet worden verkregen.
Het bedoelde lapmiddel is het met beton opvullen van de deurkas boven de deur,
maar dan zal er een spleet moeten openblijven voor het verwisselen van de deur,
welke bij groote breedte (dikke deuren) weer zal moeten worden afgedekt aan
den voorkant van den muur om geen hinderlijke discontinuïteit van het voorvlak
van den muur te geven voor de scheepschroeven in geval de boeg van het schip
over den muur heensteekt (omslachtig en tijdroovend bij het verwisselen van
de deuren). Bovendien zal de genoemde verkeershindernis er niet door worden
opgeheven (fig. 51).
Bij de aanbevolen oplossing zouden de bewegingswerktuigen van de ebzoowel als van de vloeddeuren volkomen aan elkander gelijk kunnen worden en
zal nimmer eenig onderdeel er van ooit in het water loopen (zie § 52g, blz. 410).
Schutsluis met stormdeuren en schutpeil. Veelal wordt een schutsluis
aan zee van stormdeuren voorzien, (puntdeuren), welke hooger reiken dan de
vloeddeuren. In dat geval is er een schutpeil vastgesteld: met de stormdeuren wordt
er nimmer geschut. Dit systeem heeft het bezwaar dat bij beschadiging of anderszins
geen reserve-stormdeuren bedrijfsklaar zijn. Voorts wordt het sluisgebouw door
de aanwezigheid van stormdeuren aanzienlijk verlengd. Bovendien kan een
schutpeil belemmerend werken op de scheepvaart. Om een en ander wordt
aanbevolen geen afzonderlijke stormdeuren aan te brengen en daarvoor in de
plaats alle deuren gelijk te maken en geschikt om den hoogsten stormstand te
keeren (fig. 51). De voordeelen van het aanbevolen systeem zijn:
1. het binnenhoofd vormt een reserve-stormkeeririg;
2. geen belemmerend schutpeil;
3, sluismuur over de volle lengte van het buitenhoofd horizontaal: geen gezichtsbelemmering door de hoogere stormkeering, exploitatie door één man eenvoudiger;
4. met slechts één stel reserve-deuren kan worden volstaan;
5. goedkoopere oplossing.
Daartegenover staat het onbeduidende bezwaar, dat de schutkolkmuren
hooger zijn, dan bij het meer klassieke systeem, zoodat men hooger moet klimmen
om van een vaartuig op het sluisterrein te komen. Doch die hoogere muren geven
ook een voordeel: de schepen liggen meer beschut tegen dwars op de sluis gerichte
stormwinden.
Voorts is de overgang van het binnenhoofd naar het land, indien dit laaggelegen is, wel wat plotseling.
Dat de bediening, zetelend nabij de hoogere stormkeering een beter overzicht
heeft van de wachtruimte uit over het geheele sluiscomplex is ontegenzeggelijk
een voordeel, doch daar staat weer tegenover ,dat de bediening, die voor het
bewegen van de deuren ter plaatse er van aanwezig moet zijn (zie § 56), telkens
na het bedienen van de deuren onnoodige arbeid heeft te verrichten (stijgen)
om de wachtruimte weer te bereiken. Bovendien wordt het uitzicht van de schutkolkmuren af naar de buitenhaven sterk door de hoogere stormkeering belemmerd
(§ 11, punt 11).
Alignement en vorm van den voorkant van sluismuren, Bij waterbouwkundige kunstwerken in het algemeen moeten in het belang van de scheepvaart
onzichtbare klippen worden vermeden: waar men door de aanwezigheid van water
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niets ziet, behoort zich buiten de projectie van de waterlijn dan ook over de voor
de scheepvaart bestemde zone niets dan water te bevinden.
Zoo is het reeds daarom beslist onjuist den voorkant van sluis muren achterover te
plaatsen. Voor schutkolkmuren komt daar nog bij de kans op het gaan klemzitten van
de schepen bij het ledigen van de kolk, indien deze zou zijn volgepropt met schepen.
Toen muren van metselwerk of van ongewapend beton werden vervaardigd,
was het achterover plaatsen van den voorkant soms onvermijdelijk om den teendruk
binnen toelaatbare grenzen te houden; nu men over gewapend beton beschikt,
is zulks steeds te bereiken door het onder den schutkolkbodem buiten den muur
laten uitsteken van een teen (fig. 153).
Een console ter verstijving van den teen in den overgang van het bovenvlak
daarvan naar het verticale muurgedeelte, bv. wreef genoemd (fig. 37 en 39), is
toelaatbaar indien deze niet door schepen kan worden geraakt (bv. in de zone
van de overdiepte van het kunstwerk, of beschermd door drijfvlotten of -balken
langs den muur, fig. 75).
Vroeger werd de voorkant van sluishoofdmuren meestal volkomen te lood
geplaatst (in verband met de deuren) en die van de schutkolkmuren achterover,
hetgeen, behalve de reeds genoemde bezwaren, nog als bezwaren heeft de ten
opzichte van de schutkolkmuren vooruitspringende overgangen, vooral bij een
tusschensluishoofd, waartegen scheepsschroeven zouden kunnen stukslaan (bv.
Middensluis te IJmuiden, a 1896), en de hindernis, welke de op en onder de
waterlijn smallere hoofden geven aan het in- en uit de sluis varen van schepen
(schuttijdsverspilling, zie blz. 43).
Het is merkwaardig, dat er nog steeds, in strijd met het in aanhef dezes
genoemde volkomen logische beginsel, kademuren voor groote zeeschepen worden
gebouwd met een achteroverhellenden voorkant. Weliswaar wordt het betonwerk
dan beschermd door onder dezelfde helling geheide houten palen, welke al of niet
veerend tegen de muren worden gesteund, doch deze palen zullen zonder eenigen
twijfel onder water worden stukgevaren of door er langs schurende schepen
doorgesleten. Bij den wederopbouw van de in den oorlog vernielde kademuren te
Rotterdam wordt de voorkant der muren te lood geplaatst (zie "de Ingenieur"
no. 41 van 1946, artikel van Ir. P. Westbroek).
Indien sluismuren naar verwachting onder invloed van hun horizontale
belasting een weinig voorover zullen buigen (sluizen, gebouwd volgens het "bakprofiel", zie bv. fig. 25a) bestaat er geen bezwaar tegen daar reeds bij den bouw
rekening mede te houden. Zoo is de voorkant van de muren van de sluizen van
het Amsterdam-Rijnkanaal onder 1 : 1000 achterover geplaatst, zulks om te
vermijden, dat zij door de horizontale belasting voorover zullen buigen, hetgeen
het oog onmiddellijk zou bemerken en een onaangenamen indruk zou maken.
Het behoeft geen betoog, dat in dat geval de schepen in een volgepropte kolk
bij het aflaten van het water niet zullen vastloopen.
0

Vóór den overigen muur doen uitsteken van bovenste muurgedeelte.

Het ten opzichte van de overige constructie naar voren doen uitsteken van
het bovenste muurgedeelte is alleszins toelaatbaar te achten, mits het vooruitstekende
gedeelte zoo diep onder den laagstvoorkomenden waterstand reikt, dat het is
buitengesloten dat zeer diep geladen schepen er met hun berghout bij het omhoogkomen van het water onder zullen haken (binnenschepen) en eventueele drijfvlotten
(fig. 75) er direct of indirect nog volledig door worden gesteund (bv. 0,50 m onder
den laagsten waterstand of zooveel dieper als noodig is voor de drijfvlotten).
Een dergelijk geval doet zich voor bij hoog op palen gefundeerde muren
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(fig.151) of bij murent welke hetzij gefundeerd zijn op op den gebaggerden bodem
geplaatste caissons (kademuur van de Merwehaven te Rotterdam) t hetzij op
puttent bij muren dust waarbij het gedeelte der fundeeringt dat boven den bodem
er voor reiktt niet door schepen mag worden geraakt (damwanden of palen) of
mogelijk col't'ectie in het alignement behoeft (caissons en putten).
Wanneer de onderkant van het vooruitspringende gedeelte door slagzij
makende schepen zou kunnen worden geraakt (dus geen drijfvlotten of -balken
aanwezig)t verdient het aanbeveling dezen een weinig achteruit te plaatsent in
den geest dus als voor den bovenkant der muren is aangegeven in de fig. 81 en 88.
Dekzerkhoogte. Belangrijk is de bepaling van de dekzerkhpogtet daar
daarvan afhangt de muurhoogtet de deurhoogte en doorgaans ook de hoogteligging
van het sluistenein.
Voor binnenscheepvaartsluizen neme men haar ten minste 0t 70 m boven
den zelden voorkomenden hoogsten waterstandt waarbij nog wordt geschut (Beatrixsluis te Vreeswijk). Wanneer die hoogste waterstand geregeld zou voorkomen,
neme men slechts voor kleine sluizen genoegen met 0t 70 m. Beter is dan 1 m à
1t25 m. Een niet te kleine dekzerkhoogte is vooral van belang voor ledige schepen.
Rekening is te houden met den golfoploop als gevolg van het ledigen van een
hooger gelegen sluist met dien verstandet dat dan 0t 70 m als minimum hoogte
is aan te houden (zie § 8).
Ook van invloed op de hoogteligging van de dekzerk is de voor het watèrvrij
bergen van de niet tegen water bestand zijnde onderdeelen van de bewegingswerktuigen benoodigde ruimte. Bij de toepassing van hefdeuren baart zulks nimmer
eenige zorgt bij toepassing van roldeuren, waarover geen verkeersbrug is gelegen
over het algemeen evenmint omdat de werktuigen zoo ver uit den dag van de
sluis zijn gelegent bij puntdeuren en rioolschuiven echter wel, vooral nu men
tegenwoordig meestal het beginsel huldigtt dat alle bewegingswerktuigen onder
den bovenkant van de muren moeten worden geborgen (zie § 49).
Bij de van puntdeuren voorziene schutsluizen te Jutphaas (fig. 1556) zijn de
niet tegen water bestand zijnde onderdeelen der bewegingswerktuig-en van de
deurent nl. de motoren en de electrische apparatent opgesteld in een watervrij
keldertje, omdat het water bij zeer groote uitzondering kon stijgen tot 0t35 m onder
dekzerkhoogte.
Over het algemeen is 1 à lt25 m ook voor de bewegingswerktuigen voldoende
te achten.

Fig. 52.

Schets van een schutsluis met hoogerreikend boven- of buitenhoofd dan binnenhoofd
(type Beatrixsluis te Vreeswijk).

Is eenmaal de dekzerkhoogte voor het benedenhoofd vastgesteldt dan make
men die van de kolk en zoo mogelijk ook die van het bovenhoofd daaraan. gelijk.
Zijn er administratieve bezwaren gerezen tegen de aldus bepaalde hoogte van
de dekzerk van het bovenhoofd (bv. in verband met de aansluitende dijkshoogte)t
dan late men de sluismuren een in verband met het voetgangersverkeer praktisch
gebleken helling van ten hoogste 1 : 12 oploopen (fig. 52). Om het bezwaart dat
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hellingen gevent nl. onbegaanbaar bij gladheid, onschadelijk te maken, ware
naast het hellende gedeelte een ten minste Ot60 m breede taludtrap te makent
waarvan de optredet behoudens afwateringt tot de aantrede zich als de helling
verhoudt (§ IC punt 12), De aldus gevorderde hoogere buitensluisdeur zouten behoeve van de reserve kunnen bestaan uit een binnendeur met opzetstuk (Vreeswijk).
Een fraaiere oplossing kon worden verkregen voor de sluis nabij Wijk bij
Duurstedet welke bestond uit het op één hoogteJeggen van het geheele sluisplateau.
De administratieve bezwaren werden overbrugd door de dekzerkhoogte te bepalen
op ltl0 m boven den zeer zelden voorkomenden hoogsten waterstand in de plaats
van 0t70 m.
Opgemerkt zijt dat de bovenkant van een sluis gevoegelijk mag komen
te liggen op een lager peil dan· de kruinen der aansluitende dijken. Voor deze
laatste toch is een grootere overhoogte (meestal 2 m) gewenscht in verband met
den golfoploopt de betrekkelijk geringe kruinsbreedte en eventueele verzakkingen.
Sluisinvaart. In het algemeen is het gewenscht de invaart der sluis
te verwijden. Zulks zou geheel of gedeeltelijk kunnen geschieden door een gesloten constructie (betonwand of stalen damwand) of door een open constructie
(steiger). Voor sluizen van den allereersten rang, waarbij de eischen van de
scheepvaart sterker sprekèn, dan voor anderet is het gewenscht het verwijde
gedeeltet dat vrijwel onmiddellijk voorbij de deuren kan beginnen, door een gesloten constructie royaal te verlengen, zoodat de schepen een geleidelijken overgang vinden bij het komen van het ruime vaarwater buiten de sluis in het
nauwere er binnen (sluizen te Vreeswijk en te Wijk bij Duurstedet beide in het
Amsterdam-Rijnkanaal).
Een praktische verwijding is 1 : 8 tot 1 : 4t ter weerszijden van de sluisas. Voor
groote binnenscheepvaartsluizen (supersluizen, Amsterdam-Rijnkanaal) neme men
1 : St voor kleinere sluizen 1 : 6 en wanneer de grootste zuinigheid moet worden
betracht 1 : 4. De afstand van de wachtplaats tot de sluis in engeren zin is van
den hoek van divergentie afhankelijk. Hoe belangrijker sluist hoe verder de
wachtplaats verwijderd moet liggen om schepen in de gelegenheid te stellen door
bijsturen verder uit de wachtende schepen te blijven, dan rechtuit varende (zie
§ 10). Bovendien. wordt de overgang van het wijde vaarwater buiten de
sluis naar het nauwe er in dan geleidelijker. De overgang van het divergeerende.
gedeelte naar het normale sluisgedeelte ronde men met royalen straal af ter voorkoming van beschadiging van schip en muur (voor de sluizen van het AmsterdamRijnkanaal is de straal van de afronding 5 m).
Uit aesthetische overweging vermijde men de constructiet waarbij in het
divergeerende gedeelte een helling begint. De aldus ontstane knik bederft voor het
oog het alignement van den sluismuur (bv. Noordersluis te IJmuident waarbij
de knik den indruk maakt vooruit te springent wanneer men er naar kijktt staande
nabij den betrokken muur op de gesloten binnendeur). De voor het oog fraaiste
oplossing wordt verkregent door het begin en het einde van de helling te doen
samenvallen met die van de verwijding (schutsluis te Wijk bij Duurstedet bij welke
de dekzerk over de geheele verwijding horizontaal doorlooptt doch de helling
omlaag halverwege begintt zoodat er door de dekzerk geleidelijk een borstwering
wordt gevormdt welke verder als leuning langs een betonnen trap omlaaggaatt
zie ook blz. 270).
Looppad langs den dag van de sluis. Het veilig verkeer over de sluis
(§ llt punt 12) vereischt er een door het dekzerkprofiel begrensd looppad lang~
125

van 2 à 3 m 1 ) breedte, waarin zich geen obstakels bevinden, welke de aandacht
van de gebruikers van het pad vorderen, wanneer deze door de scheepvaart wordt
opgeëischt. Deurnissen van geopende deuren moeten zijn afgedekt, hetzij door
de deuren zelve (punt- en roldeuren, fig. 69), hetzij door kleppen (hefdeuren,
fig. 263). Geen trossen mogen het pad kruisen (§ 28), geen palen (lichtmasten e.d.,
§ 57) mogen in het pad worden geplaatst, omdat zulks het loopen met een
scheepstros in de hand zou hinderen (fig. 271).
Het looppad moet afwaterend worden gelegd, zoodat er geen plassen op
blijven staan, welke bij vorst gladheid zouden veroorzaken. De afwatering mag
niet langs den voorkant van de muren gaan, omdat deze daardoor zouden worden
verontreinigd (bij de schutsluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal gaat de afwatering
langs den achterkant der laddernissen door de afwateringsbuisjes van de handgrepen,
fig. 97, en overigens naar het sluisterrein achter de muren). Niettemin behoort
nabij elk sluishoofd op elken muur een afgedekte zandbak te zijn geplaatst ten
behoeve van het bestrooien met zand bij gladheid.
Wanneer het bovenvlak van een schutkolkmuur te smal is om als looppad
te dienen, moet het worden verbreed, bv. door een tegelbestrating. Gezorgd moet
worden, dat de tegels niet ten opzichte van den muur verzakt blijven liggen (vele
jaren lang geregeld bestraten).
b.

Zeevaartsluizen.

Sprong in bodempeil. Voor sluizen voor de zeescheepvaart zal over het
algemeen geen groote sprong in bodemhoogte voorkomen. In tegenstelling met
sluizen voor de binnenvaart komt de sprong doorgaans nabij het binnenhoofd 2 )
voor. In verband met het kleine te overbruggen niveauverschil verdient het aanbeveling de deuren volkomen aan elkander gelijk te maken. Men verkrijgt dan
het sluistype volgens fig. 49. Als keermuurtje zou een kabelkoker kunnen fungeeren,
welke men liefst door zoo min mogelijk waterdruk laat belasten (zie § 32). Stormdeuren past men voor zeevaartsluizen niet meer toe.
Invaart. De sluisinvaart is voor zeevaartsluizen beter onder 1 : 10 ter weerszijds van de sluisas te verwijden (grooter afstand tusschen de wachtplaatsen en
den sluis in engeren zin, lichtere stooten bij aanraking van het schip met het verwijd
gedeelte). Daartoe wordt het sluishoofd veelal met zoogenaamde geleidehoofden,
ook wel aanvaarhoofden of approachwalls genoemd (zie § 36) verlengd, welke
tevens dienstig zouden kunnen worden gemaakt aan het opvangen van de grondbeloopen (fig. 38) en aldus vleugelwanden vervangen.
Bij grootere divergentie zouden de geleidehoofden tekort schieten in hun
taak bij storm behulpzaam te zijn bij het binnenvaren (zie blz. 254 onder 3).
Dekze:rkhoogte. De dekzerkhoogte wordt in verband met de hoogere
schepen, welke van de sluis gebruik maken, royaler gekozen dan voor binnenscheepvaartsluizen, bv. ongeveer 4 m boven gemiddeld hoog water en ongeveer
1,50 m boven den hoogst voorkomenden waterstand.
Looppad. Het langs den voorkant der muren noodzakelijke looppad is
hier 3 à 3,50 m breed te nemen. Deze grootere breedte houdt verband met de
vereischte grootere bewegingsvrijheid in verband met het sjouwen met de zwaardere
trossen, welke veelal niet door één man kunnen worden beheerscht. Het looppad
moet voorzien zijn van een leuning in de rij der bolders (§ 28). Met
kruising van het paçi door scheepstrossen is thans rekening te houden (zie ook§ 28).
1)
2)
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Zie ook blz. 244.
Voor niet aan zee gelegen sluizen meestal "benedenhoofd" genoemd.

§ 22.

STORTBEDDEN.

Taak. Naar de benaming zijn stortebedden beschermingen van den bodem
tegen de vernielende werking van uitstortend water. Hun taak is evenwel weidscher
dan de naam aangeeft: zij moeten den op het kunstwerk aansluitenden bodem van
het vaarwater zoodanig tegen uitschuring door stroomend water beschermen, ·
dat de standzekerheid van het kunstwerk en van de aansluitende oevers geen
gevaar loopt.
Verschil, wanneer k'u.nstwerk op staal of op palen is gefundeerd.
Het maakt daarbij verschil uit of de sluis op staal dan wel op palen is gefundeerd.
Ontgronding bij eerstgenoemde fundeeringswijze is veel gevaarlijker dan bij de
tweede. Zoolang de palen niet in draagkracht inboeten of zelfs ondermijnd worden
en de damwanden intact blijven is ontgronding vlak tegen het sluishoofd aan
voor het betonwerk niet gevaarlijk te achten.
Verschil tusschen schut- en uitwateringssluizen. Aangezien in tegenstelling met stuwen en uitwateringssluizen de vernielende waterstroomen bij
schutsluizen telkens slechts gedurende korten tijd werken, is de belangstelling
voor stortebedden bij den ontwerper van schutsluizen over het algemeen niet
groot, evenwel ten onrechte. Immer,s worden bij moderne sluizen zeer groo_te
hoeveelheden schutwater in zeer korten tijd verwerkt, zoodat onmiddellijk buiten
de sluishoofden groote watersnelheden optreden. Zoo worden de schutkolken
van de Beatrixsluis te Vreeswijk bij het grootste verval in 8 min. geledigd, waarbij
26600 m 3 water uitstroomt of bij aanname, dat de maximale afvoer per.sec. 1½-maal
de gemiddelde is, 83 m 3/sec. Indien de snelheid van het uitstroomende water
over het geheele proiiel van het op de onverwijde sluis aansluitende kanaal
gelijkmatig was verdeeld zou een snelheid optreden van meer dan 1 m/sec,
hetgeen den bodem zou aantasten.,
Het beste . is het stortebed uit te strekken over het geheele èlivergeerende
gedeelte van het aansluitende kanaal, totdat de gemiddelde snelheid zonder bodembescherming toelaatbaar is en daarbij te bevorderen, dat deze snelheid zoo spoedig
mogelijk gelijkmatig over het geheele kanaalprofiel verdeeld is. Voor de sluis nabij
Born (Julianakanaal), welke een verval van 11,35 m heeft, is de snelheid ter
plaatse maximaal 0, 75 à 0,80 m/sec.
.
Verschil door aard van beweegbare waterkeering. He.t maakt voor de
stortebedden een verschil uit of door de sluis doorloopend (sluis tusschen twee
kanaalpanden met constant peil), soms gedurende geruimen tijd (sluis tusschen
een hooggelegen kanaal en een rivier, zooals de sluis nabij Zutphen van de Twenthekanalen) of slechts zelden (sluis tusschen een 'r ivier en een laaggelegen kanaal,
zooals de sluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal) een groot verval wordt gekeerd.
Bij de eerste categorie sluizen zal meer zorg aan de stortebedden moeten worden
•besteed dan bij de laatste. In het geval als te Vreeswijk, waarbij bij de zeer zelden
voorkomende zeer groote vervallen mogelijk voorbij het stortebed te groote snelheden aanwezig zijn, doordat de waterstroom zich onvoldoende laat verspreiden,
is zulks toelaatbaar te achten, doch wanneer die te groote snelheden doorloopend
bij elke schutting zouden voorkomen, zijn speciale voorzieningen te treffen ten
einde de waterstroom te divergeeren. Zulke voorzieningen zijn in een waterbouwkundig laboratorium na te gaan en zouden bv. kunnen bestaan in het aanbrengen
van een of meer drempels in het stortebed.
Zeer ongunstig vo.or den bodem is kolklediging door het onder verval optrekken
van een hefdeur (bovengenoemde sluis nabij Zutphen) of door laagaangebrachte
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schuiven (sluis nabij Born in het Julianakanaal), omdat de waterstroom dan langs
den bodem schuurt. Door het maken van één (Born) of meer (Zutphen) drempels
welke boven het stortebed uitsteken, is overeenkomstig de ten deze m het waterbouwkunçli_g laboratorium te Delft verrichte proeven een doelmatige verspreiding
van den waterstroom bereikt. De drempels van de sluis te Zutphen staan scheef
op de sluisas omdat het aansluitend kanaal onsymetrisch is · en de waterstroom
zoo spoedig mogelijk symetrisch ten opzichte van de kanaalas moet zijn gekomen.
Verschil door kolkvullen en -ledigen. De vernielende uitwerking van het
stroomende water op den bodem van het op de sluis aansluitende vaarwater 'is
bij kolkvullen veel minder hevig dan bij kolkledigen, omdat daarbij de stroomingen
veel regelmatiger zijn (geen naar buiten gerichte moeilijk te temmen waterstralen).
Verschil door plaats stortebed. Keert een van een betonnen schutkolkvloer voorziene sluis naar één zijde, dan is het. op het benedenhöofd aansluitende
stortebed het belangrijkste, keert zij naar twee zijden, dan is de belangrijkheid
af te meten naar de grootte en de frequentie van de vervallen.
Is de sluis niet van een betonnen schutkolkvloer voorzien, zooals de meeste
groote zeevaartsluizen, dan is voor het vullen en ledigen van de kolk ter weerszijden van elk hoofd een stortebed noodig. Het op het buitenhoofd aansluitende stortebed aan de kolkzijde is minder belangrijk, dan het op het benedenhoofd aansluitende
stortebed aan de kanaalzijde, omdat bij het vullen van de kolk de grootste hoeveelheid water toestroomt op het oogenblik dat het water in de kolk reeds is gerezen
(grooter nat profiel, dus kleinere snelheid van het water) en de kanaalwaterstand
gedurende het ledigen constant is.
Ontgronding door andere oorzaken dan het op peil brengen van de
kolk. Behalve door het vullen en ledigen van de kolk kunnen ontgrondingen

ontstaan door het tegen de vaarrichting · stroomen van het water bij het in en uit
de sluis varen of door het slaan met de scheepsschroeven voor het afremmen of
het in beweging komen van de schepen. Eerstbedoelde ontgrondingen zijn te
beperken door de invaarten van de sluis geleidelijk te verwijden. Trouwens ter
plaatse is veelal reeds om andere redenen een stortebed aanwezig en het verwijden
van de invaarten is ook om andere motieven gewenscht (§ 21),
Ontgronding door slaande schroeven komt slechts plaatselijk voor en de
weggespoelde grond zal hoofdzakelijk in de kolk blijven. De ontgrondingen kunnen
gevaarlijk zijn voor · damwanden, welke de kolk begrenzen of deel uitmaken van
. hooggefundeerde schutkolkmuren (zie' bv. fig. 151): deze mogen in geen geval
hun steun aan de onderzijde geheel of gedeeltelijk verliezen. Doch ook voor
op staal gefundeerde schutkolkmuren kunnen zij bedenkelijk zijn.
Het is noodzakelijk om ten behoeve van deze soort ontgronding in de kolk
een ·bekleeding aan te brengen.
Bescherming beloopen. Aansluitend aan de stortebedden is een bescherming van de aarden beloopen der toeleidingskanalen noodzakelijk te achten.
Constructie. Wat de constructie van stortebedden betreft, zij het volgende
medegedeeld.
De klassieke constructie van stortebedden bestaat uit zetwerk van basalt
op puin of grind, rustend op een vlïjlaag van puin, gelegd op een kleilaag, het
geheel afgezet met een rij perkoenpalen of met een betonnen richel, welke ten
behoev.e van de verdeeling van den waterstroom er voorbij boven het stortebed
zou kunnen uitsteken (sluis nabij Born).
De bezwaren tegen deze constructie zijn de noodzakelijkheid haar in den
droge te vervaardigim en de kans, dat zij door wateroverdruk zal worden opgelicht,
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vooral, nu de vervallen tegenwoordig zooveel grooter zijn dan vroeger en de
stortebedden bijgevolg ook langer (zie ook § 106, blz. 48).
Tegenwoordig laat men de grootte van den bouwput over het algemeen
niet meer door het stortebed beïnvloeden. Bijgevolg vervaardigt men slechts een
gering gedeelte er van in den droge. Aangezien het maken van de stortebedden
het laatste werk betreft, dat in den droge moet worden gemaakt, zou wel wat
kunnen worden geriskeerd en zou het loodrecht op de sluisas staande putbeloop
ten behoeve van het vervaardigen er van gevoegelijk steiler kunnen worden
vergraven, vooral, wanneer door de bronbemaling wordt zorggedragen, dat er
geen water zal uittreden. Aldus is het in den droge te maken gedeelte van de .
stortebedden te vergrooten.
Het in den droge gemaakte gedeelte van stortebedden bestaat over het algemeen
uit rijswerk (fig. 48) of stempelbalken (fig. 140), indien de ondergrond waterdoorlatend is zonder kleilaag er onder; in den natte gemaakte stortebedden of
gedeelten er van zijn over het algemeen zinkstukken. Zijn in het stortebed betonnen
richels op te nemen, welke vervaardiging in den droge vereischen, dan is de verleiding groot er . tusschen in betonblokken van regelmatigen vorm te plaatsen op
een laag grind. Alsdan wordt de waterdoorlatendheid bevorderd door tusschen
de blokken spleten te sparen, bv. 0,10 m wijd, en deze met grind te vullen (zie
fig. 50 en 140). Aangezien men geen waarborg heeft, dat de waterdoorlatendheid
behouden zal blijven, is de mogelijkheid niet buitengesloten, dat enkele blokken
eenigszins zullen worden opgelicht en niet volkomen nauwkeurig in hun juiste
ligging zullen terugkomen.
In sluizen met aarden schutkolkbodem zou de geheele bodem met zinkstukken
kunnen worden bekleed (ontgronding door het slaan met scheepsschroeven).
Tusschen de samenstellende elementen van deze bekleeding zouden gevoegelijk
onbekleede strooken aanwezig mogen zijn, waaroverheen de bestorting doorloopt
(IJmuiden, Noordersluis, breedte der onbekleede strooken 5 m).
De aard der bestorting van rijswerk hangt in hoofdzaak af van de snelheid
van het er over stroomende water en van de samenstelling er van. Zoo deelde
de directeur van het waterbouwkundig laboratorium te Delft, Professor Ir. J. Th.
Thijsse, aan schrijver mede, dat normale zinkstukken bij bestorting met basaltzuilen van 80 tot 200 kg gewicht een snelheid van 4 m kunnen verdragen, bij
toepassing van dikkere wiepen wat meèr en bij turbulente beweging (bv. uitwoelbakken) wat minder.
Controleproeven. Voor alle zekerheid is het gewenscht de gemaakte stortebedden gedurende eenigen tijd . na het in gebruik nemen van de sluis door
peilingen te controleeren, bij sluizen, welke een kanaal met een rivier verbinden,
vooral ook na een periode van groot verval. Blijken vóór de stortebedden ontgrondingen te zijn ontstaan of blijkt de stortsteen te zijn verplaatst, zoo is verlenging
van het stortebed of verzwaring van de bestorting te allen tijde mogelijk zonder
de scheepvaart te hinderen en zonder hooge kosten.
Minimum l_engte. Het maken van kortere stortebedden dan 20 m benedenstrooms en 10 m bovenstrooms, gemeten uit de openingen, waardoorheen het
water stroomt, wordt ontraden. Voor de Beatrixsluis te Vreeswijk is de bodem
benedenstrooms verdedigd tot 54 muit de sluisdeur en bovenstrooms tot 32 m 1).
Uitwateringssluizen. De belangrijkere stortebedden voor uitwateringssluizen
worden in § 61 behandeld.
1)

Tot wa.ir de verlengden van den middenmuur overgaan in puttenreeksen (zie fig. 163).
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§ 23.

DE INVLOED VAN DE WIJZE VAN DROOGLEGGING VAN DE
SLUIS OF HARE ONDERDEELEN OP HET ONTWERP.

Doel en opzet. Ter verhooging van den levensduur van een schutslu_
is
en ter voorkoming van langdurige stagnatie in de exploitatie bij reparaties of
restauraties 'is het gewenscht de teere gedeelten van de sluis, meer in het bijzonder
de drempels, de slagstijlen en bij toepassing van roldeuren ook veelal de railbaan,
drooglegbaar te maken (zie § 11, punten 2 en 5).
Een ontwerp, waarbij de sluis ten behoeve daarvan belangrijk duurder zou
worden, is niet zuinig van opzet te achten: de wijze van drooglegging moet zoodanig
zijn, dat de daarbij optredende belastingen van muren en vloeren niet of nauwlijks
ongunstiger zijn, dan gedurende het normale bedrijf.
Men moge niet vergeten, dat de drooglegbaarheid niet primair is, doch dat
deze slechts gewenscht is om een behoorlijk onderhoud mogelijk te maken.
Er is geen bezwaar tegen, sommige ongunstige belastingsgevallen voor de
berekening van het drooggelegde sluisgebouw uit te sluiten, maar dan is het niet
juist te achten uitsluitend te volstaan met het geven van desbetreffende voorschriften: tegen den tijd, dat tot drooglegging zal worden overgegaan, zoud~n zij
vergeten kunnen zijn of zoek kunnen zijn geraakt. Het is daarom gewenscht het
ontwerp zoodanig in te richten, dat het voorkomen van bedoelde belastingsgevallen
praktisch is buitengesloten. Om voorbeelden te noemen, diene, dat wanneer een
sluis niet berekend is op drooglegging boven een bepaalden waterstand van het
vaarwater, men niets anders heeft te doen, dan de afsluitmiddelen niet boven dien
waterstand te doen reiken (sluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal). Heeft men
in een sluishoofd twee deurkassen voor roldeuren naast elkander (Noordersluis
te IJmuiden, buitensluishoofd, fig. 38) en wil men voorkomen, dat beide gelijktijdig
worden drooggelegd, dan zou het voldoende zijn, indien men het ontwerp zoodanig
inrichtte, dat de in den .scheidingsmuur tusschen beide deurkassen opgestelde
pomp tot drooglegging daarvan steeds het ·water van de eene deurkas uitslaat
in de andere. Het maken van slechts één afsluitmiddel, dat of voor de eene deurkas
_ of voor de andere dient, zou geen voldoenden waarborg geven: er mocht eens
in den loop der tijden een tweede als reserve worden bijgebouwd!

a. Schutsluizen voor de zeescheepvaart.

Klassieke wijze van d~oogleggen. De meest klassieke wijze van droogleggen van èen zeevaartsluis is met behulp van schipdeuren, welke in open sponningen werden geplaatst aan de uiteinden der sluishoofden (fig. 53). De kolken

Fig. 53. Schets van de drooglegging van een sluishoofd van een groote zeesluis met behulp van de deuren.

werden over het algemeen, zooals in § IOb (slot) is besproken, niet op drooglegging
geconstrueerd. Bij . toepassing van roldeuren konden deze de in plaats van de
schipdeuren worden gebezigd. Deze wijze van drooglegging vordert een zeer
zwaren vloer. Immers moet het gewicht van den vloer, vermeerderd met dat van
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de deuren en van het water boven de sponningen, waarin deze zijn geplaatst,
evenwicht maken met den opwaartschen waterdruk onder tegen den vloer.
Ten deze is het gewicht der deuren, welke immers, zooals de praktijk leert, zullen
kunnen drijven op een ± 3 m hooge luchtkist, zelfs bij gevulde luchtkist vrijwel
te verwaarloozen tegenover dat van het water op de sponning, dat voor groote
zeesluizen wellicht een hoogte zal hebben van 12 tot 18 m. Het gewicht van de
deuren blijve geheel in reserve: men mocht eens vergeten de luchtkist met water
te vullen!
Een aldus· berekende vloer is, indien hij door voegen van de muren is gescheiden
geheel, en ande(.5 gedeeltelijk opgelegd te beschouwen tegen de waterkolommen
op de drooglegsponningen. De vloer zal derhalve zwaar op buiging worden belast
(zware wapening in langsrichting van de sluis aan den bovenkant). De vloerdikte
zoowel als de wapening zullen des te zwaarder zijn naar mate de drooglegsponningen
verder uit elkander komen_. Twee naast elkander gelegen deursponnii;i.gen, zooals
in het buitensluishoofd van de Noordersluis te IJmuiden, is al zeer onvoordeelig!
Daarvoor zou een vloerdikte van bijna 8 m gevorderd zijn. Weliswaar zou deze
aanzienlijh: kunnen worden verminderd door extra zwaar beton toe te passen,
zooals met ijzererts of ponsdoppen verzadigd beton, doch de kosten daarvan
zouden zeer hoog zijn.
Wijze van droogleggen van den vloer van de Noordersluis te IJmuiden.

Voor de Noordersluis .te IJmuiden is derhalve afgezien van de klassieke wijze
van droogleggen en een betonnen caisson ontworpen, welke drijvende boven
den sluisvloer wordt gebracht . en daarop gezonken. De spleten tusschen dezen
caisson en de sluismuren zouden met behulp van korte schotbalken of van schotten
kunnen worden afgesloten. De ruimte onder den caisson correspondeert met de
detirkas en kan met deze mede worden drooggelegd, zoodat er onder in de vrije
atmospheer kan worden gewerkt {fig. 54).
Aangezien het gewicht van den caisson en den sluisvloer tezamen weerstand
moet bieden aan den opwaartschen waterdruk ,onder tegen den vloer, kan deze
zoo licht worden geconstrueerd als noodig tijdens het normale b~drijf van de sluis.
Daar de steunpunten Vqn den caisson op den vloer niet verder uit elkander behoeven
te komen dan noodig is om de deursponning en het graniet der slagdrempels
droog te leggen, is de overspanning van den drooggelegden vloer gering. Bovendien
is de ondersteuning van den vloer op de fundeering (paalfundeering) zoodanig
te makep, dat deze het tijdens drooglegging in den vloer optredend moment
verkleint (fig. 54).
·
Toen deze caisson in 1923 werd ontworpel)., was rekening gehouden met de
grootste zekerheid: overal dubbele schotbalkkeeringen, dubbele houten richels
onder de steunen van den caisson, terwijl het zelfs mogelijk was gemaakt schotten
te plaatsen. Thans zou met minder reserve zijn volstaan, omdat sindsdien, zooals
we hieronder zullen zien, gebleken is, dat de drooglegging zonder groote moeite
is te verwezenlijken, wanneer z ij rudimentair mogelijk is. Een vereischte is evenwel,
dat de pomp in staat moet zijn om alsdan een voldoend groot verval (bv. 2 m)
in het leven te roepen. ·
De caisson zou normaal een sta-in-den-weg zijn en bovendien een groote
uitg~ve vorderen. Daarom is hij slechts ontworpen en niet gemaakt.
Variant-oplossing. Toen zich eenigen tijd na het in bedrijf stellen van
de Noordersluis de wenschelijkheid voordeed de railbaan in den droge te inspecteeren en de scheepvaart op dat oogenblik niet kon worden gestremd, _is een
variant-caisson ontworpen en daarna ook uitgevoerd, waarbij de scheepvaart

131

na het plaatsen normaal doorgang kon vinden, welke relatief een geringe uitgave
vorderde en na gebruik gemakkelijk was op te bergen. Hoewel de sluishoofdconstructie niet speciaal aan den variant-caisson was aangepast - er waren ten
behoeve daarvan geen zuiver afgewerkte aanslagvlakken gemaakt - is de drooglegging zonder groote moeite volkomen geslaagd. Vandaar de hierboven gegeven
uitspraak, dat het voldoende is, wanneer de drooglegging rudimentair mogelijk
is gemaakt en de pompen tot drooglegging voldoende capaciteit bezitten.

DOOR SNEDE OVER DE SLUISAS

DOORSNEDE

Fig. 54.

OVER DE AS VAN DE DE DEUR KAS

Wijze van partieele drooglegging van de Noordersluis te IJmuiden met behulp van een betonnen
caisson (beginselschets).

De wijze van drooglegging met den variant-caisson, feitelijk een kuip, is
schematisch in fig. 55 aangegeven. De kuip bestaat uit eenige onderdeelen, welke
zoo zwaar waren 1 ), dat zij nog juist met beschikbare drijvende ÖOkken konden
worden behandeld, en die aan de kopeinden met houten lijsten waren omzoomd,
welke lijsten bij het opstellen der kuipmooten koud tegen elkander aan kwamen
te zitten. Met behulp van de bewegingswerktuigen van de deur werden zij gedurende
1)
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Zwaarste moot weegt
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het plaatsen stijf tegen· elkander getrokken. Bovendien heeft een duiker in de sponning, gevormd door de vellingkanten langs den omtrek, een touw gedreven,
waarop en waartegen gedurende het droogmalen der kuip eenig kolengruis
werd aangebracht.
Het boveneinde van het open kopvlak der kuip aan de deurkaszijde was
zoodanig afgewerkt (gecontramald), dat de drooglegcaisson voor afsluiting van
de deurkas (fig. 219) er op paste. Het andere kopeinde van de kuip was gesloten
met groenharthouten planken, stijf tegen elkander aan, welke vóór het plaatsen elk
door klembouten omhoog werden geho~den en na het plaatsen door een duiker
werden neergeslagen en in de~ laagsten stand weder werden vastgeklemd. In
groote lijnen was de onderkant der gezamenlijke planken afgewerkt volgens het
profiel van den sluisvloer ter plaatse (fig. 142). Onder de neergelaten planken,
daartoe van een flauw oploopenden vellingkant voorzien, werd door een duiker
een touw gedrukt en gedurende het droogmalen van de kuip werd er eenig kolengruis
tegenaan gestort. Tusschen de uiterste planken en het graniet der drempels werden
houten wiggen aangebracht. Aldus werd de niet buitengewoon nauwkeurig volgens
de teekening afgewerkte deursponning - er bestond geen aanleiding toe deze
uiterst nauwkeurig af te werken - volkomen waterdicht afgesloten.
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Fig. 55. Wijze van partieele drooglegging van de Noordersluis te IJmuiden met behulp van een stalen
kuip (uitgevoerd).

Onder de langshouten, waarmede de kuip op de niet voor dat doeleinde
gestelde graniet der drempels kwam te rusten, was tevoren een geteerd touw
bevestigd.
Door de getroffen maatregelen was de waterdichtheid zoo volkomen, dat
later, vóór het voor de tweede maal gebruiken van de kuip in een der zijwanden
een kraan is aangebracht ten einde over schrobwater te kunnen beschikken.
De drie elementen, waaruit de kuip is samengesteld, zijn na gebruik geborgen
op een aanwezige puntdeurenhelling.
Aangezien alleen - de deursponningen in het buitenhoofd zijn drooggelegd
en de diepte van de Noordersluis zelfs voor de verre toekomst royaal is bemeten,
kon de scheepvaart zonder eenige restrictie doorgang vinden. Was de sluisdiepte
minder royaal of zou de diepgang der van de sluis gebruikmakende schepen grooter
zijn geweest, dan zouden de diepstgaande schepen mogelijk op gunstig tij moeten
hebben gewacht.
Daar het binnensluishoofd slechts van één deurkas is vootzien, zal de drooglegging daarvan gepaard moeten gaan met algeheele stremming van de vaart.
Indien te zijner tijd voorzieningen noodig zouden zijn aan het graniet van
de drempels, zijn enkele hulpstukken en een verbouwing van de bestaande
kuip noodig.
Het was niet mogelijk de kuip zoo breed te maken, dat deze ook het graniet
overbrugt, omdat dan de combinatie vloer-kuip bij drooglegging te licht zou
zijn om weerstand te bieden aan den wateroverdruk onder tegen den vloer.
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De slagstijlen kunnen evenmin met behulp van de kuip worden vernieuwd.
Daarvoor zou een soort taatskuip moeten worden gebouwd.
Bij den oorspronkelijk ontworpen caisson (fig. 54) konden de granieten
drempels en slagstijlen zonder meer mede worden gerepareerd.
Drooglegging deurkassen Noordersluis te IJmuiden. Behalve in combinatie met den vloer kunnen de deurkassen ook afzonderlijk worden drooggelegd;
die van het buitensluishoofd zijn als deurendok ingericht. Daar zij derhalve
dikwijls als zoodanig dienst doen, terwijl het sluisbedrijf ongestoord voortgang
moet vinden, is de caisson tot afsluiting van de deurkas (fig. 219) in een open
sponning buiten den dag van de sluis geplaatst. Aangezien deze sponning 1 m
diep is, impliceert zulks een 1 m langere sluisdeur, doch de daaruit voortvloeiende
hoogere kosten zijn het verkregen voordeel ten volle waard.
Aangezien de gemeenschappelijke vloer der beide deurkassen van het bovenhoofd met den er op aanwezigen scheidingsmuur der deurkassen (fig. 37) te licht
. weegt voor drooglegging van beide deurkassen gelijktijdig, is er zorg voor gedragen,
dat zulks nimmer zou kunnen geschieden: de in een in den scheidingsmuur uitgespaarde ruimte opgestelde pomp tot droogmaling van de deurkassen kan, zooals
wij zagen, slechts pompen van de eene deurkas naar de andere.
Variant. Mocht de deurkas normaal niet als droogdok worden gebruikt,
doch alleen als zoodanig dienst moeten doen, wanneer de deur na -aanvaring niet
meer drijvende zou kunnen worden vervoerd en aldaar door tijdelijke reparatie
van de , luchtkist .haar drijfvermogen zou moeten herkrijgen - een zeer groote
zeldzaamheid, welke zich mçigelijk nimmer zal voordoen - dan zou er geen
bezwaar tegen bestaan de afsluitcaisson tegen den muur te plaatsen in den dag
van de sluis.
Nabetrachting. · Bij de Noordersluis te IJmuiden is het ideaal bereikt, dat
ten behoeve van de drooglegging van de sluis nauwlijks extra kosten waren
gevorderd. Er is slechts een ex(ra zware wapening noodig geweest in den zoo smal
mogelijk gemaakten vloer. De kosten van de kuip waren zeer veel geringer dan
de meerdere kosten, welke de deuren zouden hebben gevorderd indien zij waren
geconstrueerd op drooglegging van de sluis volgens de klassieke methode. En
daarmede zou men er nog niet zijn geweest-!

b.

Schutsluizen voor de , binnenscheepvaart.

De klassieke wijze van drooglegging van binnenscheepvaartsluizen is met
behulp van schotbalken, naalden of van de deuren zelve.
·
Invloed van waterdichte kolk. Is de sluis van een waterdichte kolk voorzien,
dan is het aan te bevelen niet de hoofden afzonderlijk, doch de geheele sluis droog
te leggen: met hetzelfde aantal hulpkeeringen als noodig voor het behandelen
van één sluishoofd legt men de geheele sluis droog en in den tijd, dat één sluishoofd
wordt gerestaureerd, kan de geheele sluis aan een revisie worden onderworpen.
Bovendien zijn dan vergissingen buitengesloten: een al te vernuftig beheerder
van de sluis zou het bij hem opgekomen denkbeeld ten uitvoer kunnen brengen
om .de sluis in haar geheel droog te leggen, terwijl de kolk mogelijk niet daartegen ·
bestand zou zijn (bv. te licht).
Groote, n!et constante, vervallen. Wanneer groote, niet constante,
vervallen zijn te keeren, behoeft de sluis ten behoeve van de drooglegging doorgaans
niet zwaarder te worden gemaakt. Men zou de sluis alleen kunnen droogleggen
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in een seizoent waarin de zeer hooge waterstanden niet voorkomen. Door de
afsluitmiddelen niet hooger te doen reikent dan den maximum waterstandt waarbij
drooglegging nog is geoorloofdt zijn vergissingen buitengesloten.
Breede sluis met kleine vervallen. Bij breede sluizen met kleine vervallen zal men veelal niet met een der klassieke wijzen van droogleggen uitkomen:
MET ~UIP
DROOGLEGGING
... ONDERDEELEN HOOFD EN
DOORSN. A- B.

5: E.VENTUEELE 5TEMPE.LS.
VERTICALE. eiE.LA5TING x WR!JVINGbCOË.FFICIENT MOET GROOTE.R Z!JN
DAN VER:,Cµ IL IN WATERDRUK
TEGEN DE FLANKEN .

1

C
1

1

r-·

u
w
C
w

z

(/)

er:

0

1

0
C

1

DR!JFRAAM VOOR GELEIDIN65WE.RK.

DRUFRAAM VOOR KOLK

Fig. 56. Stalen kuip voor partieele drooglegging van een van puntdeuren voorziene binnenscheepvaartsluis.
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de sluis zou wellicht voor drooglegging te licht zijn. Het toe te passen systeem
zou aan dat bezwaar moeten tegemoet komen (kuip in den geest als te IJmuiden
toegepast, fig. 56).
Pompputje. Het volkomen droogleggen wordt zeer vereenvoudigd door
het maken van een pompputje in de vloeren (bv. 0,30 x 0,20 x 0,20 m). Over
het algemeen wordt de plaats afhankelijk gesteld van de vloerwapening, welke
onderbroken zou moeten worden of plaatselijk omgelegd.-

Fig. 57. Drooglegging van een schutsluis met behulp van door een springwerk gesteunde schotbalken.
Sp == sponning voor drijfraam (zie ook fig. 161) ; A = tijdelijk aan te brengen stijl tot steun der schotbalken; Sch = schotbalken; B = buisvormige stutten; St = stijl; M = machineruimte voor beweging
puntdeur,

Schotbalken. Indien de sluis met behulp van schotbalken wordt drooggelegd, paste men vroeger over het algemeen steeds een dubbele schotbalkkeering
toe met een tusschenruimte van O, 70 à 1 m, welke met klei of paardenmest werd
opgevuld. T egenwoordig stelt men zich tevreden · met een enkele schotbalkrij,
welke zonder twijfel volkomen waterdicht is te maken (de rudimentaire mogelijkheid
daartoe is immers aanwezig! 1 ) ).
·
Vroeger maakte men schotbalken van grenen- of eikenhout (toe te laten
buigspanning 100, resp. 130 kg/cm 2). Een bezwaar van dat hout is het bederven
bij langdurigen ondoelmatigen opslag. Bovendien is het stellen moeilijk in verband
met het feit, dat genoemde houtsoorten lichter zijn dan water. Ook het weder
verwijderen kan daardoor worden bemoeilijkt (ontijdig omhoogdrijven der balken).
1)
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Zie blz. 131. Dènk aan een krachtige pomp!

Tegenwoordig past men dikwijls tropisch hout toe, dat een onbeperkten
levensduur heeft en waarin zeker een spanning van 200 kg/cm 2 kan worden
toegelaten.
Wanneer de overspanning voor hout te groot zou zijn, zelfs voor het toepassen
van een springwerk (fig. 57), past men wel stalen schotbalken toe, zoo noodig
van geconstrueerd staal, in de aanrakingsvlakken waarvan hout is verwerkt. Zulks
zou een groote hoeveelheid materiaal vorderen en hooge kosten met zich medebrengen. Niemand zou durven overwegen daarvan steeds een dubbele keering
te maken!
Schotbalkloods. Houten schotbalken bergt men in schotbalkloodsen op,
welke voorzien zijn van een sterk overstekenden goed afwaterenden kap (zon en
regen) en van wanden, waardoorheen de wind vrij spel heeft. Aldus waaien ze
droog en zullen zij droog blijven.
Naaldkeeringen. Naaldkeeringen bestaan uit een gesloten rij bijna verticaal
opgestelde naalden, welke boven steun vinden tegen een in de sluismuren opgestelden horizontalen balk en onder in een in het beton uitgespaarde sponning (fig. 87).
.
De toepassing er van komt in de eerste plaats in aanmerking voor sluizen
voor de binnenscheepvaart met constante groote vervallen. Alsdan is de hoogte
van het te keeren water niet meer dan de kanaaldiepte. Immers is het bovensluishoofd dan voorzien van een stortmuur met uitwoelbak (fig. 48) of van een keermuur
(fig. 49), terwijl nabij het benedenhoofd slechts . het water van het lage pand
moet .worden gekeerd.
In dit geval korrit de balk, welke de naalden steunt, boven het kanaalpeil
te zitten.
In de tweede plaats komen naaldkeeringen in aanmerking voor schutsluizen
langs rivieren met sterk wisselenden waterstand, welke doorgaans hooger is dan
het kanaalpeil. Alsdan behoeft de steunbal}{ voor de naalden niet boven den hoogsten
waterstand te worden aangebracht, doch het liefst op zoodanig peil, dat de naalden
bij den hoogsten waterstand, waarbij de sluis wordt drooggehouden, zoo gunstig
mogelijk zijn gesteund.
,. In het eerste geval kan de balk, welke dan niet zwaar zal behoeven te zijn,
met de uiteinden worden gelegd in open sponningen aan den bovenkant der
muren. Deze sponningen zijn dan normaal ten behoeve van de gebruikers van de
sluis afgedekt (§ 11, punt 12). Voordeel van het systeem is, dat de sluismuren
niet ten· behoeve van de drooglegmiddelen moeten worden versterkt. Bij het
benedenhoofd zouden kort boven het kanaalpeil ten behoeve van den balk in de
muren nissen kunnen worden gemaakt.
Dat er voor het plaatsen van den balk een bok noodig is, is niet als een bezwaar
aan te merken. Het betreft slechts een zeer lichten bok, welke slechts zeer zelden
noodig zal zijn.
D e naalden zouden in het beschouwde geval wegens de geringe belasting
van hout kunnen zijn.
In het tweede geval zal veelal een zeer zware balk noodig zijn. Men geeft
dezen dan ook veelal drijfvermogen, zoodat voor het manoeuvreeren er mede
geen bok noodig is. Aldus wordt de balk een kokerbalk. Voor de sluizen van het
Amsterdam-Rijnkanaal wegen de kokerbalken ± 40 t. Zij worden drijvende
met de uiteinden in in de muren gespaarde sponningen gebracht en op het
gedurende het inbrengen heerschende peil aan de muren opgehangen (fig. 58).
Bij de berekening der balken vergete men niet de door dè naalden veroorzaakte
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neerwaarts gerichte kracht! In het <:>nder- en bovenvlak der kokers moeten afsluitbare
openingen worden gemaakt, welke gedurende de drooglegging van de sluis geopend
moeten zijn, zulks om te voorkomen, dat de kokers ontijdig zouden gaan drijven
bij het stijgen van het water in de gerepareerde sluis tot boven het peil, waarop
~ij waren aangebracht.
In het laatstbeschouwde geval zullen de naalden veelal te zwaar worden
belast om in hout te worden uitgevoerd. Men laat ze dan bestaan uit m et hout
opgevulde Din-balken (fig. 58) of uit waterdicht gemaakte mannesmannbuizen,
welke laatste het voordeel hebben van licht te zijn gedurende het stellen (opdrijving),
doch het nadeel van een slechte waterdichte afsluiting te geven aan den onderkant.

1
1

.1

~rnJll!'IB

i ''
1

1

Fig. 58. Drooglegging van éen schutsluis met behulp van een naaldkeering.

Droogleggen met de deuren. Voor roldeursluizen voor de binnenvaart
zijn wel de deuren zelve voor drooglegging toegepast (derde schutsluis te Hansweert) . Puntdeuren zijn er niet steeds geschikt voor,· omdat de · spatkracht dan
op een ongunstige plaats op de muren zou werken (nabij de uiteinden). Een
eenvoudige berekening zal moeten uitwijzen of zulks toelaatbaar is of niet.
Voor partieele drooglegging van vloeren van met puntdeuren uitgeruste
sluizen zouden deze deuren gevoegelijk dienst kunnen doen. Zoo zijn de drempels
van de kleinste, 12 m wijde, schutsluis te IJmuiden - weliswaar een "zeesluis",
doch wegens haar kleine afmetingen als binnenscheepvaartsluis te beschouwen met behulp van de puntdeuren drooggelegd, hoewel de mogelijkheid daartoe
bij het ontwerpen niet onder de oogen was gezien. Hiertoe •is telkens een der
deurstellen, ten opzichte van den drempel verschoven, opgesteld, voor het opnemen
van den ontbondene van de spatkracht loodrecht op de sluisas steunend tegen
de_n plaatselijk met hout opgevulden langen deurkaswand · en voor het opnemen
van den ontbondene loodrecht daarop, tegen de slagstijl. De niet op dro'oglegging
berekende sluisdeuren (eb- en vloeddeuren) werden op elkander gestempeld.
De sluisvloer werd geballast. De ruimte tusschen de deuren werd vervolgens
drooggelegd. Waar de mogelijkheid tot drooglegging rudimentair aanwezig was,
moest de drooglegging slagen, hetgeen dan ook het geval was.
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c.

De deuren .

Kleine sluizen. Voor binnenscheepvaartsluizen brengt het voor regelmatig
onderzoek op den droge brengen van de deuren geen moeilijkheden met zich
mede, omdat deze met bokken of anderszins boven water kunnen worden gebracht
(zie § 24, blz. 144).
Groote zeesluizen. Voor groote van roldeuren voorziene zeevaartsluizen
zijn de deuren echter zoo zwaar, dat men op deze wijze niet te werk kan gaan.
Daarom moet de drooglegging van de deuren van deze sluizen op andere wijze
mogelijk zijn. Veelal drijven de deuren zonder meer te diep om naar een droogdok
-te worden gesleept; Bij de roldeuren van de sluizen van het Noord-Oostzeekanaal
(Keizer Wilhelmkanaal) kan de diepgang worden verminderd door ze hangende
tusschen twee speciaal geconstrueerde pontons naar een droogdok te vervoeren.
D e u r k a -s s e n a 1 s d o k. De roldeuren van de Noordersluis te IJmuiden
en van de Kruisschanssluis te Antwerpen kunnen in de deurkassen worden gedokt,
welke speciaal voor dat doel zijn ingericht. In dat opzicht is de sluis te Antwerpen
ideaal te achten: elk sluishoofd is van twee deurkassen voorzien, zoodat de grootst
mogelijke reserve aanwezig is. Bij de Noordersluis bevat het binnenhoofd pecuniae
causa slechts één deurkas, welke dan ook niet als droogdok is ontworpen. Moet
de binnendeur grondig worden nagekeken, dan moet zij naar het buitenhoofd
worden vervoerd na zoo noodig in de deurkas van het binnenhoofd voorloopig
zoodanig te zijn hersteld, dat zij kan drijven.
·
A f z o n d e r 1 ij k d e u r e n d o k. Een andere oplossing zou zijn het
maken van een afzonderlijk deurendok. Er zijn dan geen reserve-deurkassen noodig :
de bedrijfsdeurkassen zouden alleen droog moeten worden gelegd om een door
beschadiging van de luchtkist niet te vervoeren deur weer drijfvermogen te geven.
Hiertoe behoeft de deurkas slechts gedeeltelijk te worden afgemalen, doch voor
railrevisie geheel. In het onderhavige slechts zeer zelden voorkomende geval,
behoeft de dokdeur niet buiten den dag van de sluis te worden geplaatst
(zie blz. 134).
De vraag rijst, waéir het afzonderlijke dok moet worden geplaatst. Men zou
geneigd zijn zulks te doen aan de kanaalzijde van de sluis, waar geen hooge stormvloedwaterstanden kunnen heerschen, doch dan ondervindt men het, weliswaar
niet groote, bezwaar, dat, zoo de beschadigde deur de buitendeur is, daarmede
zou moeten worden geschut om de reserve-deur, welke naar alle waarschijnlijkheid
droog in het dok zal worden bewaard, ter plaatse te kunnen aanvoeren. Het alsdan
schutten van de reserve-deur door een eventueel aapwezige andere sluis, zou
· vermoedelijk wegens haar te geringe diepte niet mogelijk zijn.
Om .een en ander is de meest secure plaats voor een afzonderlijk deurendok
de schutkolk van de sluis. Alsdan vervangt het dok bovendien een gedeelte van
een der schutkolkmuren, hetgeen de kosten zeer ten goede zou komen.
Het afzonderlijke deurendok behoeft niet zoo diep te zijn als de deurkas:
de eisch moet worden gesteld, dat de deur bij normale lage waterstanden in en
uit het dok kan worde!J. gevaren. De lengte van het dok moet daarentegen grooter
zijn,· dan van de deurkas, omdat de deur achter de achterste bolderrij (zie § 28)
moet worden gedokt. Het dokgedeelte vóór deze rij moet worden overbrugd ten
behoeve van het verkeer met trossen in de hand over de sluismuren. De brug
zou uit smalle losse elementen kunnen bestaan, welke bediend zouden kunnen
worden door de boven het dok ten behoeve van reparaties aan de deur aanwezige
portaalkraan.
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De dokdeur moet buiten den dag van de sluis blijven, omdat zij geregeld
gebruik zal zijn.
d, Diversen.

Partieele drooglegging. Slechts in uiterste gevallen van nood zal tot
zoodanige drooglegging van de sluis worden overgegaan, dat zij voor de scheepvaart
gestremd is. Daarom moeten - zie§ 11, punten 4 en 5 - alle aan beschadiging
of slijtage blootstaande onderdeelen van de sluis zoodanig partieel kunnen worden
drooggelegd, dat de scheepvaart doorgang kan vinden. Zoo zijn de taatsen drooglegbaar met behulp van een taatskuip, de nissen voor hefdeuren met een verticaal
op te stellen kuip, de in riolen aanwezige bedrijfschuifsponningen met noodschuiven,
de wrijfijzers met een tegen den muur geplaatst kuipje {fig. 59a):
/
HORlZONTA LE
DOORSNEDE

Fig. 59a. Partieele drooglegging
van een sluismuur met behulp
van een kuipje.

Fig. 59b. Variant op fig. 59a.

Behalve voor de noodschuiven is het niet noodig voor de hierboven genoemde
partieele droogleggingen in het sluisgebouw speciale voorzieningen te treffen:
een en ander kan aanslag vinden tegen het ruwe beton. Is de rudimentaire mogelijkheid tot drooglegging aanwezig, dan is men immers gered! Het is evenwel gewenscht
in de aanslaglijsten der verschillende objecten rubberstrooken op te nemen als
aangegeven in fig. 186.
Voor de noodschuiven zijn sponningen noodig. Men verzuime niet de ruimte
tusschen twee geplaatste noodschuiven toegankelijk te maken, bv. door het aanbrengen van een verticale schacht. .
Noodschuiven. De noodschuiven zijn verstijfde stalen platen, voorzien
van houten aanslaglijsten. Ten behoeve van het gemakkelijk aanbrengen en weder
verwijderen zijn op zij houten geleidingsklossen aangebracht. Voor het weder
inlaten van water in de drooggelegde rioolmoot moet ten minste een der noodschuiven van een waterinlaat worden voorzien (zie fig. 229 en 235).
Kuipje. Het kuipje volgens fig. 59a zal in drooggelegden toestand grootendeels door de wrijving tegen opdrijving worden vastgehouden. Waar de wrijving
(rekenen op een wrijvingscoëfficiënt 0,5) onvoldoende is, zal ballast moeten
worden aangebracht.
Ten einde de wrijving zoodanig te vergrooten, dat vaste ballast geheel zou
kunnen worden ontbeerd, is de kuip volgens D.R.P. no. 691050 van onderen en/of
zijwaarts uit te bouwen (fig. 59b). Tegenover de voordeelen, dat de kuip aldus
lichter is en dat de uitbouw naar· onderen tevens als pompput kan dienstdoen,
staan de nadeelen, dat de constructie duurder is, dat de leknaad langer is, de
uitbouw(en) slap en dat deze zou(den) kunnen verbuigen indien ter plaatse van
een der aanslagen op den uiteraard niet met de grootste nauwkeurigheid afgewerkten
muur een bobbel aanwezig is.
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e, Kosten drooglegmiddelen.

Wij zagen reeds, dat de kosten der drooglegmiddelen voor sluizen voor de
zeescheepvaart relatief laag kunnen zijn. Deze sluizen staan over het algemeen
geheel op zichzelf.
Binnenscheepvaartsluizen daarentegen vormen veelal per kanaal een groep
sluizen van gelijke wijdte. Voor zulke sluizen zouden de drooglegmiddelen slechts
eenmaal behoeven te worden gemaakt, zoodat de kosten daarvan, omgerekend
per sluis, zeker niet hoog zullen zijn.
§ 24.

DE INVLOED VAN DE WIJZE VAN UITWISSELEN VAN DE
SLUISDEUREN OP HET ONTWERP VAN DE SLUIS.

Wanneer vaststaat, dat rol- of hefdeuren zullen worden toegepast en welke
hoofdafmetingen er aan zijn te geven, kan niet eerder met het ontwerpen van
het sluislichaam worden begonnen, dan nadat is nagegaan op welke wijze deze
deuren verwisseld kunnen worden (§ 11, punten 2 en 3).
Is het systeem vastgesteld, dan moet het geheele proces tot in alle finesses
in gedachte worden doorgevoerd om de voorzieningen te kunnen treffen, welke
de eenvoud van de handeling en daarmede de snelheid van werken, bevorderen.
Plaats brug. Bij de toepassing van puntdeuren behoeft de sluis, behoudens
wat de plaats der brug betreft, slechts in kleine details aan het op doeltreffende
wijze uitwisselen van de deuren te worden aangepast.
De plaats van een over de sluis te leggen brug moet zoodanig zijn, dat er
· het uitwisselen van de deur niet door wordt bemoeilijkt. Zulks geldt over het
algemeen ook voor beweegbare bruggen, omdat het verkeer door het langdurig
openstaan van de brug te veel zal worden gehinderd. Dit bezwaar is niet aanwez;ig,
wanneer zoowel bij het eene als bij het andere hoofd een brug aanwezig is (,,brugsluis", Julianasluis te Gouda) .
a.
1.

Schutsluizen voor de zeescheepvaart.

Roldeuren.

Tegenwoordig drie systemen. Groote roldeuren zijn van een luchtkist
voorzien en kunnen bijgevolg drijvende worden verplaatst. Zij moeten drijvende
in de deurkas kunnen worden gezwenkt, het zoogenaamde "indrijven", en kunnen
er dan vanzelfsprekend ook worden "uitgedreven".
Wij zullen verouderde wijzen van uitdrijven (bv. de in zijaanzicht trapeziumvormig gemaakte deur verwÎjderen nadat zij'-hoog is opgedreven) overslaan en
alleen drie systemen bespreken, welke tegenwoordig nog voor toepassing in aanmerking komen.
Het eerste systeem is toegepast voor de Noordersluis te IJmuiden, de 50 m
wijde sluis te St.-Nazaire en de Nordschleuse te Bremershaven, vermoedelijk
bij de beide laatste in navolging van de Noordersluis. Het bestaat uit het laten
uitsteken van de verticale aanslaglijsten van de deur aan de deurkaszijde buiten
de horizontale (fig. 60). Zoodra de deur boven de horizontale sponning in den
sluisvloer is gekomen, kan zij uit het sluishoofd worden verwijderd, hetzij naar
links, hetzij naar rechts, afhankelijk van de windrichting. De uitstekende aanslaglijst
aan de zijde, waarnaar het zwenken geschiedt, ,,haakt" dan achter de ter plaatse
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aanwezige slagstijl. Het bezwaar van een aldus geconstrue-erde deur is de lekkage
bij den overgang van de uitstekende waterkeerende aanslaglijst naar de horizontale,
vooral als er rekening mede moet worden gehouden, dat de deur ook als schuifdeur
moet kunnen worden gebruikt, en de deur bijgevolg ook een weinig moet kunnen
zakken. Volkomen afdichting zou alleen mogelijk zijn, wanneer de deur op de mm
nauwkeurig zou kunnen worden afgeremd.

Fig. 60. Systeem van uitdrijven van een roldeur, welke daartoe aan het deurkaseinde van uitspringende
verticale aanslaglijsten is voorzien (IJmuiden, Bremerhaven, St. Nazaire).

GEDEMONTEERD GEDEELTE

Fig. 61. Systeem van uitdrijven van een roldeur, waartoe een gedeelte van een willekeurige onderslaglijst
moet worden gedemonteerd (Holtenau).

Bij het tweede systeem strooken alle aanslagvlakken met elkander. Ten behoeve
van het uitdrijven van de deur, moet een duiker een stuk verwijderen uit den
horizontalen aanslag nabij het deurkaseinde, waarna feitelijk het eerste systeem
is ontstaan (fig. 61, sluis te Holtenau aan het Oostzee-einde van het Noord-Oostzeekanaal). Het eenige, niet zeer ernstige, bezwaar dat aan dat systeem aankleeft,
is het duikwerk: montage en demontage onder water zijn moeilijke karweien,
al zou ook een en ander door een goed doordachte constructie zijn vereenvoudigd.
Bij de derde methode strooken alle aanslagvlakken en is een der aanslaglijsten
aan de deurkaszijde verder uit de sluisas geplaatst dan de andere (fig. 62). De
bezwaren van de beide andere systemen zijn daarbij niet aanwezig. Daarentegen
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Systeem van uitdrijven van een roldeur, waartoe een der verticale aanslaglijsten aan het
deurkaseinde verder uit de sluisas is geplaatst dan normaal (met berekening) .

zou men de scheve deurvorm als een constructief bezwaar kunnen aanmerken en
voorts de beperking, dat het uit- en indrijven niet afhankelijk kan worden gesteld
van de windrichting: het uitdrijven is slechts in één richting mogelijk. De scheve
deurconstructie is evenwel, vooral voor gelaschte constructies, welke de geklonken
op den duur geheel zullen verdringen, geen bezwaar te achten: het waterdichte
gedeelte van de luchtkist zou in plattegrond rechthoekig kunnen blijven, alleen
wordt er een uitbouw ten behoeve van den aanslag aan vastgelascht. Het naar één
richting uitdrijven van de deur is blijkens te IJmuiden opgedane ervaring geen
bezwaar te achten, wanneer men haar bewegingen volkomen weet te beheerschen
do9r er te voren een van drie trommels voorziene·handlier en de noodige voetblokken op te bevestigen.
De wijze van berekenen van de uitdrijfmogelijkheid volgt uit fig. 62. Eeri
kleinste speling van 0,10 m is royaal te achten, van 0,05 m voldoende.
2.

Puntdeuren.

Bij het ontwerpen van den halsbeugel geve men er zich rekenschap van,
dat de mogelijkheid de deur uit te wisselen aanwezig moet zijn: zij moet over de
taats kunnen worden gewipt.
Puntdeuren kunnen steeds met een drijvende11 bok worden gelicht of geplaatst.
Bij zeer groote deuren moet mogelijk een aanwezige luchtkist daarbij behulpzaam
zijn. Nagegaan móet worden, hoe de deuren het best kunnen worden vastgegrepen.
De deuren worden over het algemeen op een deurenhelling bewaard. Het
op de helling trekken en te water laten geschiedt met behulp van een achter de
helling opgestelde lier.
_ Onder bepaalde omstandigheden kan in voldoend diep water de horizontaal
drijvend aangevoerde deur geplaatst worden, door de luchtkist met behulp van
een afsluiter gedeeltelijk met water te vullen, zoodat zij nagenoeg te lood komt
te drijven. De deur moet een helling naar buiten toonen, zoodat het ondereinde
eerder den muur raakt, dan het boveneinde. Aldus wordt zij evenwijdig aan den
muur in de deurkas geplaatst en onder het verder volloopen van de luchtkist wordt
de deur geleidelijk te lood getrokken, zoodat zij te lood staat tegen dat de taatskom
over de taats komt te zitten. Zoekende vlakken aan het betonwerk van de kopzijden
der deurkas zorgen er voor, dat een en -ander naar wensch verloopt.
Het verwijderen van de deur zou kunnen geschieden door het leegblazen
van de luchtkist, waardoor de deur weer in horizontaal drijvenden toestand is
te brengen.
Op soortgelijke wijze wordt de 110 t wegende afsluitcaisson voor de deurkassen
van de Noordersluis te IJmuiden geplaatst en weer verwijderd (§ 43) .
b.

Schutsluizen voor de binnenscheepvaart.

Wat het uitwisselen van rol- en puntdeuren betreft, zij in de eerste plaats
verwezen naar deze § onder a.
Kleine, niet van een luchtkist voorziene, roldeuren worden of met een drijvenden bok verwisseld (grootste der Parksluizen te Rotterdam), of met behulp van
een op de deurkas opgestelde portaalkraan (Julianasluis te Gouda).
Kosten voorzieningen bij aanleg van een kanaal. In tegenstelling van
een zeesluis, staan binnenscheepvaartsluizen veelal -niet op zichzelf. Zij vormen
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Fig. 23b.

Ronde afheiïng bouwput voor keerslui, te Vlissingen.
Fig. 64b.

Hefdeurbergplaats te Vreeswijk.
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Fig. 24. Vierhoekige afheiïng van den bouwput voor
een der sluishoofden van de schutsluis in de Weespervaart. Scheepvaart mogelijk achter langs de kuip.

Fig. 46.

Fig. 45.

Aanzicht van de keersluis te Diemen.
(gefundeerd als put).

De keersluis volgens fig. 45
tijdens den bouw,
(put aanvankelijk scheef gezakt)
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Fig. 104b.
Montage van de wapening van een schutkolkmuurmoot van de Beatrixsluis te Vreeswijk.

Fig. 71b.

Schutsluis in het Smalweesp.
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Fig. 116b. Bekistingen van de schutkolkmuurmoten van de schutsluis te Wijk bij
Duurstede op elkander afgest,mpeld.

Fig. 118c. Ondersteuningsconstructie van
de bekisting van den bovenbalk van het
hefportaal van de schutsluis te Wijk bij
bij Duurstede. Houten constructie.

Fig. 118a. Ondersteuningsconstructie van de bekistin~
van den bovenbalk van het hefportaal van de :Seatrixsluis te Vreeswijk. Constructie samengesteld uipersbuizen fl 600 mm.

dikwijls een onderdeel van een systeem sluizen van een bepaald scheepvaartk~naal.
De wijze van uitwisselen van de deuren moet dan ook veelal niet voor één bepaalde
sluis worden bekeken. De kosten, welke men in de hulpmiddelen steekt, zullen
dus veelal niet op één sluis behoeven te drukken~ doch op verscheidene sluizen,
zoodat dez~ over het algemeen, per sluis omgerekend, niet van overwegend belang
zullen zijn.

VERl<LARING.
B= ONOERSTEUNINGSBAI.K
P= PONTON
H= HUSCHHAAK

Fig. 63a.

Schets van de wijze ·van uitwisselen van een hefdeur (Beatrixsluis te Vreeswijk).

Wij zullen ter toelichting de wijze bespreken, waarop de d_euren van de groote
sluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal kunnen worden verwisseld en meenen
daarmede te kunnen volstaan.
In dit kanaal komen twee van hefdeuren voorziene 18 m breede sluizen
voor (Vreeswijk en Wijk bij Duurstede), één welke één hefdeur en verder puntdeuren bevat (Tiel) en één schutsluis met uitsluitend puntdeuren (Ravenswaay).
Verwisselen hefdeuren. In totaal zijn er, bij voltooiïng van het kanaal,
8 hefdeuren in bedrijf, 4 wegende 166 t en vier 190 t. De hulpmiddelen om deze
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deuren te verwisselen zijn op de zwaarste deuren berekend. Het verwisselen met
een grooten drijvenden bok was niet mogelijk, omdat dan in de plaats van hefportalen heftorens moesten zijn gemaakt, hetgeen niet zou hebben gestrookt
met de voor toepassing in aanmerking komende bewegingswerktuigen. Bovendien
bestond er destijds in Nederland slechts é,én daartoe geschikte bok, welke niet altijd
beschikbaar zou zijn en waarvan het aanvoeren toch op zijn minst een e_tmaal zou
vorderen. Bij het systeem, dat voor het uitwisselen is toegepast, is er voor gezorgd, dat de deuren niet behoeven te worden gekanteld : de deuren zijn gedurende het bedrijf verticaal en blijven immer in dien stand.
Ten behoeve van het uitwisselen zijn vier stalen pontons gebouwd, tezamen
wegende 120 t. Twee dienen om de te verwisselen deur af te voeren, de twee
andere om de nieuwe aan te voeren (fig. 63a). Ten behoeve van het afvoeren wordt
met behulp van een in de machinekamer van het hefportaal aanwezige 6 t-loopkraan
een 200 t-takel in het hart van den speciaal daarop berekenden en geconstrueerden
bovenbalk (machinekamer) opgehangen, juist boven het zwaartepunt van de deur,
en wordt deze laatste, zoo mogelijk geheel boven water, daarmede van de bewegingswerktuigen en contragewichten overgenomen (zie fig. 63 en fig. 263).

Fig. 63b. Detail van de wijze van bevestigen van het 200-t's takel aan een hefportaal.

Aangezien het takel 9 t weegt, kan alleen het bovenblok worden opgeheschen.
Het ophangen geschiedt nu als volgt:
Begonnen wordt met het ophijschen van het bovenblok aan de daarvan deel
uitmakende strippen. Deze steken dan door een in den vloer van den bovenbalk
aanwezig gat. Vervolgens wordt het bovenblok door dwars over het gat gelegde
balkjes ondersteund, waartoe aan de strippen nokken Azijn uitgebouwd (fig. 63b).
Daarna wordt de loopkat ontkoppeld en er het gietstalen brugstuk B (fig. 636),
waarin sleuven zijn gemaakt tot doorlating van de strippen, mede over de strippen
gezet. Voorts worden de strippen weer met de loopkat opgeheschen (vastgegrepen
in de bovenste gaten), echter niet verder dan noodig is om de pennen c door de
er in aanwezige groote gaten te kunnen steken. Ten slotte wordt de loopkat weder
ontkoppeld.
De as van het bovenblok past in uitsparingen D, gemaakt ónder de betrokken
vloerverstijvingen. Aldus wordt de horizontale ontbondene van de in den hijschkabel onder het hijschen in het leven geroepen kracht opgenomen.
De pen, welke de verbinding van het takel met de deur tot stand brengt,
weegt 180 kg. Overwogen moest worden, hoe deze aan te brengen! Zij wordt
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op een aan de deur bevestigde slede in den vorm van een L -staal gelegd en
vervolgens ingeschoven (zie q, binnenaanzicht op fig. 208) .
Het losse einde van den in het takel geschoren kabel is bevestigd op den
trommel vari een lier met 27 ½t hijschvermogen, welke op een der sluishoofdmuren
nabij het hefportaal wordt opgesteld en daarop verankerd 1 ). Vervolgens worden,
in elk geval boven water, de geleidingswielen van de deur door het in de asrichting
wegdrukken daarvan los van de aan de heftorens bevestigde geleidingen gemaakt,
de deur om haar verticale as gewenteld en met de lier tusschen beide pontons
· neergelaten. Daarna worden door de uiterste schuifopeningen in de deuren Dirbalken no. 80 geschoven, welke op de beide zijwanden van 'elke ponton komen
te rusten. Nadat de deur aldus op de pontons is komen te rusten, wordt het takel
ontkoppeld en kan de deur drijvende worden afgevoerd (fig. 63a).
Ondertusschen wordt de reserve-deur met behulp van de andere pontons
aangevoerd. Deze was verticaal geborgen in een hefdeurbergplaats (fig. 63a,
fig. 64a en .b) en werd met behulp van hydraulische vijzels tusschen de voor
het vervoer bestemde pontons neergelaten. De hefdeurbergplaats bestaat uit een
haventje, waarin de drijvende deur in langsrichting past, a~n de kopeinden waarvan
betonnen torens zijn gemaa~t, waarlangs de deur kan worden . neergelaten of
opgeheschen met behulp van op de torens · op te stellen hydraulische vijzels.
De afgevoerde deur wordt met behulp van de vijzels omhooggebracht 2)
en in de hefdeurenbergplaats opgehangen.
Indien men slechts de beschikking had over twee pontons, zouden twee
hefdeurenbergplaatsen vereischt zijn, een voor de te herstellen deur en een voor
de reserve-deur. De twee extra pontons vervangen dus voor elke daarvoor in
aanmerking komende sluis de tweede bergplaats en geven voorts een aanzienlijke
tijdsbesparing bij het verwisselen.
Verwisselen stalen puntdeuren. Nu men toch voor het AmsterdamRijnkanaal de beschikking heeft over de hierbovengenoemde pontons, zijn zij
ook dienstig gemaakt aan het vervoer der puntdeuren, waarmede, zooals wij zagen
sommige der 18 m breede sluizen zijn uitgerust. Daarbij zijn de omstandigheden
geheel anders dan bij de hefdeuren. De puntdeuren toch zijn veel lichter dan
de hefdeuren, terwijl haar aantal per sluishoofd het dubbele is. Zij kunnen met
een normalen drijvenden~bok worden geplaatst, terwijl het opbergen in verticalen
stand te kostbare voorzieningen zou vorderen. De puntdeuren worden dan ook
horizontaal liggende geborgen. Zij worden met den bok verwijderd, hangende
aan een speciaal geconstrueerden beugel (fig. 65) en met aan de deuren uitgebouwde
haken neergezet op de assen van een · puntdeurvervoerelement, dat niets anders
is dan een de assen bevattend frame. Het wordt gezet op twee door stalen balken
stevig tot één vast geheel gekoppelde pontons.
Vervolgens wordt de deur op dat element gevlijd (fig. 66) en afgevoerd.
Opbergen stalen puntdeuren. De puntdeurenbergplaats is een stel door
stalen damwand gevormde haventjes, waarin het de deur bevattend convooi vaart.
Door in de pontons water in te laten zullen deze zakken en zoodoende wordt
1 ) Deze lier kan met een drijvenden bok worden geplaatst (bij vervoer over water) of naar de plaats
van bestemming worden gereden.
·
2) Pen, fig. 63a, uit onderblok getrokken, vijzel omhoog; pen in onderblok en uit bovenblok, vijzel
omlaag, pen in bovenblok en uit onderblok enz.
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Fig. 64a. Type hefdeurbergp!aats, systeem Amsterdam-Rijnkanaal.
De deur wordt tot -boven den hoogsten waterstand opgevijzeld (te Ravenswaay tot boven 5,55 m

+ N.A.P).

de deur op de van deksloven voorziene damwanden opgelegd (fig. 67). Het aanvoeren en plaatsen van de reserve-deuren geschiedt in omgekeerde volgorde,
ter besparing van tijd met behulp van beide andere pontons.
Het vervoerelement wordt onder aan een geborgen deur opgehangen, zoodat
het gemakkelijk door de pontons is mede te voeren, wanneer het weder moet
worden gebruikt.

Fig. 65. Beugel ten dienste van het ophijschen en neervlijen van puntdeuren (Amsterdam0 Rijnkanaal).
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Fig. 66. Puntdeurvervoerelement (Amsterdam-Rijnkanaal). De puntdeur wordt er op gevlijd.
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V erwis selen houten puntdeuren. De houten puntdeuren van de kleinere
sluizen ter weerszijden v~n het groote kanaal (wijdte 12 m) worden op de nor male wij ze uitgewiss.eld met behulp van den speciaal geconstrueerden 30 t-drij venden bok, welke onder meer wordt gebezigd om de op blz. 147 genoemde zware
hijschlier en de schuiven van de riolen, welke eenige der sluizen bevatten, te
vervoeren en te plaatsen.
De bok is zoodanig gedimensionneerd, dat hij in 18 m breede sluizen kan
keeren en de last tot enkele m's achter den voorkant van de muren deponeeren.
Hij wordt overigens voor allerlei doeleinden gebezigd.

1----

:'

!

i

rr-f : \ - :

'
n;;

.

!

:~

=-- :· •

l

1

:7"

=- - .-.. : : •,

---7

TWEE UNKUVAIICl(flt !DîEMO VOO!! PUIITDEl/l\EN trEl

•

MO! IEJIVJJC)l(JI

•

•

•

ltAVEH5YM'.J

Fig. 67. Puntdeurenbergplaats (Amsterdam-Rijnkanaal) .

Opbergen houten reserve-deuren. Houten puntdeuren worden het beste
onder water bewaard : men heeft dan geen last van de schadelijke inwerking van
de zon (trekken van het hout, krimpen van de planken, waardoor open naden
ontstaan enz.). Om een deur uit de bergplaats te verwijderen vaart men een
zolderschip tot boven de deur en hangt deze er aan op. Veelal ondervindt men
den last van het volshbben der berghaventjes (door het schutten en varen wordt
slib in beweging gebracht en dat zal zich afzetten, waar de snelheid van het water
voldoende klein is) , waardoor de deur niet onmiddellijk kan worden verwijderd
en zij bovendien vóór het plaatsen nog slibvrij zal moeten worden gemaakt. Daarom
heeft men bij Katerveer (nabij Zwolle) sedert 1937 de deuren geborgen in een
door aarden wallen gevormd dakje, rustende op betonblokken, 0,40 m onder
water. Om de deuren er te bergen en weder te verwijderen heeft men in. langsrichting van het dok, waarin vele deuren achter elkander kunnen worden geborgen,
een steigerwerk gemaakt, waarop een loopkat kan rijden. H et steigerwerk loopt
nog aan de vaarwaterzijde voorbij het dok door, om aldus ee-n " los- en laadplaats"
voor de deuren te vormen. Ten behoeve van het lossen en laden moet de deur
door de loopkat zoo hoog kunnen worden opgehaald, dat zij over den kopwand
van het dok kan worden gereden. Het " aanslaan" van de deuren in het dok kan
geschieden door een arbeider met baggerlaarzen.
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§ 25.

INVLOED VAN DE NOODZAKELIJKHEID VAN EEN VERKEERSBRUG OP HET ONTWERP VAN DE SCHUTSLUIS.

Het is hier niet de plaats de brug iri engeren z1n te bespreken, doch slechts
algemeenheden, welke voor de scheepvaart en de beditning van de sluis van belang
zijn, zooals de plaats en de hoogteligging.
Plaats. Indien een brug moet worden gemaakt in de nabijheid van een
sluis, is deze laatste er de aangewezen plaats voor.
Een brug over een der voo~havens zou op zijn minst doorgang moeten bieden
aan schepen, welke de sluis verlaten en aan schepen, welke zich naar de wachtplaats
begeven. De lengte van de brug zal dan 90k veel grooter moeten wezen, dan
wanneer zij over de sluis zelve zou worden gelegd. Bovendien zullen de landhoofden
in het laatste geval goedkooper zijn, omdat het betonwerk van de sluis er op zijn
minst onderdeel van zou kunnen uitmaken.
Wij onderscheiden weer twee gevallen: sluizen ingericht voor de zeevaart
en voor de binnenvaart.
'a, Schutsluizen voor de zeescheepvaart.

Voor deze sluizen zijn vaste bruggen niet bruikbaar en hefbruggen wegens
de zeer groote hefhoogte niet aanbevelenswaardig (zie § 70) .
··
Bij roldeuren. Indien over de sluis slechts één brug in een belangrijke
verkeersweg is gelegd, zou de beste plaats boven de binnendeur zijn, omdat deze
bij het in- en uitdrijven het minst hoog zal opdrijven. De brug zal zoo hoog moeten
worden gelegd, dat het verwijderen van de deur mogelijk is bij gesloten brug
(zie § 24). Voorts zullen wijde sluizen zeer dure ·beweegbare bruggen vorderen
en de kosten zouden vrijwel verdubbeld worden indien een "brugsluis" zou zijn
gevorderd. In geen geval zou de brug over de schutkolk kunnen worden gelegd
omdat zij dan gedurende den geheelen schuttijd geopend zou moeten zijn. Het
plaatsen van de brug buiten de deuren (Ktuisschanssluis te Antwerpen) zou
verlenging van het sluishoofd met zich medebrengen. Daartegenover staat, dat
men dan vrijer is in de keuze van de brugconstructie.
Bij plaatsing van de brug op het sluishoofd zouden kelders ten behoeve daarvan
slechts -aan de zijde tegenover de deurkas kunnen worden gemaakt, zoodat in
aanmerking komen basculebruggen met één klap of rolbasculebruggen, welke in
het geheel geen kelders vorderen, desnoods met twee klappen.
De overspanning van de brug moet zoodanig zijn, dat het 3 à 3,5 m breede
looppad langs den voorkant van de landhoofden kan doorloopen. Het is zelfs
gewenscht dat ter plaatse ook de bovenregel van de langs het looppad gemaakte
leuning aanwezig is (zie § 21, blz. 126 en § 28).
Behalve door de mogelijkheid de deur uit te wisselen wordt de hoogteligging
ook bepaald door den eisch, dat het voetverkeer langs de sluismuren mogelijk
·moet zijn bij gesloten brug. De gevorderde vrije hoogte van de brug boven het
looppad is dan 2,10 m, hetgeen tevens voldoende is voor een onbelemmerd uitzicht
(§ 11, punten 11 en 12). Ten slotte wordt de hoogtf:ligging van de brug bepaald
door den aan de over de deurkas te maken aanbrug te stellen eisch, dat deze zoover
boven den bovenkant der deurkaswanden is gelegen, dat voldoende licht in de
kas kan treden, vooral wanneer deze tevens als' droogdok moet worden gebruikt.
Alle hierbovengenoemde eischen zullen vervallen, indien de brug op de
deur wordt gelegd. Het verdient geen aanbeveling beide tot een ondeelbaar geheel
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te vereenigen, omdat dan moeilijkheden met de stabiliteit gedurende het drij ven
zijn te verwachten en de over de deurkas gelegen aanbrug dan ter wille van het
openen van de deur beweegbaar zou moeten worden gemaakt (bv. een hefbrug,
welke over slechts enkele m's zou behoeven te worden geheven) . Bovendien zou
de brug met de deur mede op voor het verkeer onverwachte oogenblikken in de
deursponning, voor zooveel de speling toelaat, heen en weer gaan, niet zonder
gèvaar voor het snelverkeer. ·
·
Om een en ander is het het beste de brug los op de deur te "leggen, zoodanig,
dat zij vóór het opdrijven op eenvoudige wijze kan worden verwijderd en dat
zij de dwarse bewegingen van de deur niet kan _medemaken. De brug zou met
de aanbrug één geheel kunnen uitmaken en zijdelings qoor rollen kunnen worden
geteid (fig. 68). De heugelstangen voor de aandrijving van de deur zouden onder
BRUB

HEUGELSTANG

~I
Fig. 68. Schets van een verkeersbrug over een roldeur.
Vóór het uitdrijven van de deur wordt de brug er van verwijderd (zie ook fig. 140).

de brug kunnen worden bevestigd. De brug zou dan van de deur kunnen · worden
verwijderd met het bewegingsmechanisme van deze laatste, nadat de verbinding
met de deur verbroken is. Aangezien de brug in langsrichting over de deur ·moet
kunnen rollen en ook zijdelingsche onderlinge beweging mogelijk moet zijn, is
het aangewezen de brug door bemiddeling van rolwagens op de deur te ondersteunen (zie ook § 53c).
Bovenbedoelde oplossing is vooral op haar plaats, indien beide bedrijfsdeuren
van een brug moeten worden voorzien (brugsluis): de deuren zijn dan volkomen
aan elkander gelijk en voor de reservedeur is geen brug noodig.
Indien een roldeur gesloten is, behoeft niemand, wiens aandacht volkomen
door de scheepvaart in beslag is genomen, haar te kruisen: het verkeer over de
brug is dan primair te achten. Anders is het, wanneer de deur geopend is. Alsdan
zou alle aandacht van iemand, die langs de muren loopt, door de scheepvaart
kunnen zijn opgeëischt. Het looppad langs den muur(§ 21) moet dan over de deur
doorloopen (fig. 69).
·
Bij puntdeuren. Indien een groote schutsluis van puntdeuren is voorzien,
moet de ligging van de brug zoodanig zijn, dat het verwisselen van de · deuren
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mogelijk is, zonder haar geopend te hebben .(§ 24 en fig. 51). De hoogteligging
van de brug wordt in dat geval bepaald door de vrije hoogte boven het looppad
langs den voorkant van de muren (2,10 m).
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Fig. 69. Loopbrug over roldeur (schets betrekking hebbende op de Noordersluis te IJmuiden) . ·
ab, jcdhi en fg zijn leuningen. In open deurstand komt A in B en het klaphek zwenkt van A .naar c.

b.

Schutsluizen voor de binnenscheepvaart.

Voor binnenscheepvaartsluizen komen in de eerste plaats hooggelegen vaste
bruggen in aanmerking. Slechts wanneer een onbeperkte doorvaarthoogte wordt
vereischt, worden beweegbare bruggen gemaakt.
Vaste bruggen. Vaste bruggen moeten een bepaalde doorvaarthoogte vrij
houden (zie de tabel op blz. 7) . Daarom legt men ze liefst over het sluisgedeelte,
dat nimmer met het hooge water in aanraking komt, i.c. het gedeelte van het
binnensluishoofd aan de van de kolk afgekeerde zijde (bv. de Beatrixsluis te
Vreeswijk en de schutsluis nabij Wijk bij Duurstede) . Het kan echter voorkomen,
dat het wegenplan zich slecht zou kunnen aanpassen bij een brug over het binnensluishoofd. Alsdan wordt zij over het buitensluishoofd gelegd (schutsluis te
Ravenswaay in het Amsterdam-Rijnkanaal, waarbij de brug dan slechts 3 m
hooger moest worden gelegd, dan wanneer zij over het andere hoofd kon worden
geplaatst) . Het verkeer zal dan hooger móeten stijgen om op de brug te komen
(langere opritten) ; een en ander is dus een quaestie van compromis tusschen de
voor- en de nadeelen.
Evenwel is de vrije doorvaarthoogte niet het eenige criterium, dat de hoogteligging van de brug bepaalt: de brug mag het uitzicht van het sluisterrein naar
de voorhavens niet belemmeren, noch de vrije passage van dat terrein naar de
wachtplaats voor schepen aan de van de sluis afgekeerde zijde van de brug (§ 11,
punt 11).
Uitzicht van en ·passage over de sluismuren. Ter wille van het vrije
uitzicht is het gewenscht de hoogte ' a (fig. 39 en fig. 70) ten minste op ooghoogte
1
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Schets van een vaste brug over een schutsluis.
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te maken (zegge 2 m in verband met lange menschen). Eventueel zou rekening
kunnen worden gehouden met de richting, waarin men uiterlijk moet kijken en
welke verband houdt met het verste punt, dat moet worden geobserveerd (bv.
de bocht van een kanaal, waar voorbij de naar de sluis varende schepen zichtbaar
worden). Hoe hooger de sluismuren boven water reiken en hoe dichterbij het
punt, dat men wenscht waar te nemen, gelegen is, hoe schuiner naar omlaag men
zal kijken.
De passage (§ 11, punt 12) vereischt een vrije hoogte b van ten minste 2,10 m
en een vrije breedte c tusschen de landhoofden en den dag van de sluis van 3 m
voor supersluizen en 2 m voor andere (§ 21). Plaatselijke afwijking van genoemde
maat c is over het algemeen niet ontoelaatbaar te achten (bv. ter plaatse van de _
verwijding van den sluisingang, waardoor de voorkant van de muren niet evenwijdig
aan dien van de landhoofden of pijlers is, zooals bij de Beatrixsluis te Vrçeswijk).
Bovenstaande beginselen zijn in toepassing gebracht bij de sluizen van het
Amsterdam-Rijnkanaal, fig. 1476 en fig. 182, doorsnede AA).
Ligging brug in verband met het uitwisselen van de deuren. Bij het
bepalen van de ligging van de brugas moet rekening worden gehouden met het
op ongekunstelde wijze verwisselen van de deuren. Zoo is er zorg voor gedragen,
dat de hefdeuren van de Beatrixsluis te Vreeswijk, hangende aan het zware takel
(blz. 147) in het binnensluishoofd, kunnen wentelen om een verticale as, zonder
de brug te raken. Een speling van enkele cm's is daarbij voldoende te achten :
wind heeft in den betrokken stand weinig vat op de deur.
Ligging b rug i n verb a nd met e b- en vloedkeering. Wanneer het voor
de brug bestemde sluishoofd voorzien is van eb- en vloeddeuren, is de beste
plaats daarvoor tusséhen beide waterkeeringen in (binnenhoofd, zie fig. 51) .
Weliswaar wordt de schutkolk daardoor verlengd, doch de sluis als geheel wordt
er door verkort. Voordeelen van de aangeduide plaats van de brug zijn, dat het
hoofd dan meer symetrisch wordt en dat het beloop van den oprit açin de voorhavenzijde van de brug beter kan worden opgevangen zonder gekunstelde
hulpwerken.
Opgemerkt zij, dat de hoogteligging van de brug in het onderhavige geval
niet door het hooge water wordt bepaald, maar door het water aan de landzijde
van de sluis: de brug wordt ten deze niet geacht over de schutkolk te liggen, maar
over het binnenhoofd aan de landzijde van de beweegbare waterkeeringen (er
wordt slechts op kanaalpeil onder de brug gevaren).
Hoogteligging beweegbare bruggen. Beweegbàre ,bruggen legt men liefst
even hoog boven water als vaste bruggen, zoodat zij slechts zullen behoeven te
worden geopend om een te hoog schip door te laten. Men zou dan de hoogteligging
uitsluitend kunnen bepalen naar de eischen van vrij uitzicht van de sluismuren
af en vrije doorloophoogte boven het looppad langs de sluismuren (fig. 39, fig. 70
en fig. 182, doorsnede AA). Een andere mogelijkheid is de brug onmiddellijk
op de sluismuren te leggen, waarbij zij eenige gezichtsbelemmering zal veroorzaken.
Een voorbeeld van de laatste oplossing geeft de schutsluis in het Smalweesp,
- naast het verruimte Merwede-kanaal (fig. 71a en b). Als de brug gesloten is,
kan het personeel, dat haar moet kruisen, alle aandacht wijden aan het landverkeer
(er wordt dan niet gevaren), zoodat geen bijzondere maatregelen zijn te treffen.
Is de brug geopend, dan moet het personeel langs de sluismuren kunnen doorloopen,
met alle aandacht op de scheepvaart gevestigd: ter plaatse van de brug mogen
dan geen hindernissen op het looppad aanwezig zijn zooals er ·boven uitstekende
brugopleggingen (§ 11, punt 12). Ook om deze reden moet de brug op de muren
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worden gelegd: er mag ten behoeve daarvan geen sponning worden gemaakt
nabij den bovenkant der muren.
Overspanning beweegbare bruggen. Voor het geval de beweegbare
brug hoog is gelegen, zouden de landhoofden kunnen worden uitgekraagd, zoodat
de passage over de muren onder de uitkraging van het landhoofd door gaat•. De
minimum overspanning van den brug tusschen den dag van het beton wordt dan
· de sluiswijdte, feitelijk een weinig meer, omdat het gewenscht is de uitkraging
een weinig buiten den dag van de sluis te houden (aanvaring). In het andere
geval moet de overspanning tusschen den dag van het beton gelijk zijn aan de
som van de sluiswijdte en de gezamenlijke breedte der beide looppaden langs den
voorkant der muren, welke in dit speciale geval 2 m zou kunnen zijn (1 m per pad).
De brugopleggingen zouden zoo dicht mogelijk bij den dag van de sluis kunnen
worden geplaatst.
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Fig. 71a.

Doorsnede over binnensluishoofd met beweegbare brug (schutsluis in het Smalweesp).
Balans van de brug niet conform de uitvoering (fig 716.)

Opgemerkt zij, dat de brug in elk geval grooter zou moeten worden, wanneer
zij niet over de sluis zou zijn geplaatst (vergelijk de tabel op blz. 7).
Constructie landhoofd. Wanneer de sluis op palen is gefundeerd, zouden
de landhoofden van de brug, hE;tzij, dat deze vast of beweegbaar is, één geheel
met het sluishoofd kunnen uitmaken (fig. 39, doorsnede AB, fig. 74, doorsnede JK
en -fig. 182, doorsnede AA): de door het gewicht der landhoofden veroorzaakte
momenten in den sluisvloer zullen zijn te neutraliseeren door plaatselijk wat
meer palen te plaatsen. Hierbij bedenke men, dat een gewichtsvermeerdering
van 50 t voor een belaste brug reeds veel is, terwijl zulks slechts een quaestie
is van één paal meer.
Ook bij fundeering van de sluis op steenachtigen grond zou bovenbedoelde
_oplossing op haar plaats zijn, doch bij normale in Nederland voorkomende fundeeringen op staal zou het niet steeds economisch zijn de bedoelde momenten
op te nemen zonder verzwaring van den vloer. Veelal wordt het voordeeliger de
landhoofden dan los van de sluismuren te houden en achter deze te plaatsen,
eventueel onderheid om de constructie goedkooper te maken (fig. 72) . Dat heien
naast een · fundeering op staal is toelaatbaar indien de grond niet door spuiten
wordt omgewoeld tot onder het peil van de fundeering op staal (liefst beginnen
met heien). De horizontale op de landhoofden werkende krachten , zouden aan
de sluiszijde door de muren kunnen worden opgenomen; de aangrijphoogte der
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muurreactie heeft men aldus eenigszins in de hand (s = stut, fig. 72; vergelijk
ook fig. 178, waarbij .het gemaal feitelijk het landhoofd is) .
Indien de muur riolen bevat (fig. 182), is het in elk geval aangewezen de
landhoofden één geheel met de muren te maken.
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Fig. 72. Schets van landhoofden voor een brug. Zij sdan los van het sluisgebouw.

§ 26. BEKLEEDING EN BESCHER~ING VAN HET BETON.
a. In verband met de scheepvaart en metJ constructieve eischen.

I.

Bekleeding van het beton in verband met de v ervaardiging.

Stampbeton. Nog tot kort na den eersten wereldoorlog werd voor sluizen
dikwijls stampbeton toegepast, waar noodig verstevigd door wapeningsijzer. Het
beton werd in dunne .lagen aangebracht, het wapeningsijzer werd toegevoegd
tegen dat men er aan toe was.
Aan stampbeton kleven verschillende nadeelen: het is in hooge mate onegaal
en vol poreuze plekken, terwijl het uiterlijk, vooral na eenigen tijd bedrijf,
onoogenlijk is. Voor zeewater is de poreuze en schrale beton al zeer ongeschikt.
Een en ander was de reden, dat betonnen sluismuren voorheen steeds met
baksteen (sluizen van het Noord-Oostzeekanaal), natuursteen (derde schutsluis
te Hansweert, basalt) of betonsteen (sluizen van het Maas-Waalkanaal) werdei:i
bekleed. Deze bekleeding verving ter plaatse de bekisting van het beton.
Plastische beton. Na den bouvv van de sluizen van het Panamakanaal is
daar radicaal verandering in gekomen. D~ wijze van betonstorten werd anders :
stampbeton werd praktisch niet meer voor sluizen toegepast. Bij de grootere
stortcapaciteit, welke men bij de nieuwere methoden van betonstorten, die op
het verwerken van plastische beton berusten, aantreft, past geen steenbekleeding.
Bovendien is het cement, dank zij jarenlange onderzoekingen, van betere
hoedanigheid geworden, terwijl de vrees voor aantasting door zeewater bij goede
betonsamenstelling (hetzij hoogovencement, hetzij portlandcement met ¼ volumedeel aan tras) en goede uitvoering (voldoende dekking op het wapeningsijzer),
althans voor niet-tropische landen, in feite niet meer bestaat.
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In tropische landen wordt vooral aantasting van beton geconstateerd boven
het zeewater: 's nachts condenseert zout-bevattende vochtige lucht, terwijl het
condenswater over dag verdampt, het zout achterlatende. Aklus ontstaat er ter
plaatse een overmaat aan zout, terwijl het zout, dat met beton onder water in
aanraking komt, in gehalte steeds met het zeewater zal correspondeeren (Ir. N. Th.
Koomans uit Rotterdam: Compte Rendu des travaux du XVe Congrès de Navigation, tenu à Venise en 1931, blz. 478).
Bekleeding met steen. Bekleeding met steen zal gedurende de exploitatie
van de sluis bezwaren toonen. Zoo blijft de mortel niet tusschen de basaltzuilen
zitten en slijt baksteen sterk af door de langs de muren afremmende schepen, vooral een weinig boven de meest voorkomende waterstanden, waarbij in de kolk wordt
gevaren, of brokkelt deze steen af door scheepsstooten op de meest daaraan blootstaande plekken (zie bv. ,,Weg en Waterbouw" van Juni 1943, artikel van Ir. F. L.
van den Bom, hoekbe'kleeding van baksteen van de invaart van een schutsluis).
Soortgelijke slijtage en verbrijzeling zou echter ook zijn te verwachten bij
onbekleede betonnen muren en dat is de reden, dat velen, waaronder schrijver,
toepassing daarvan zonder eenige bescherming meestal niet zouden aandurven.
2.

Bescherming van onbekleed beton

1 ).

Zoet water : wrijf ijzers. In zoet water kan de bescherming van het
onbekleede beton bestaan uit verticale wrijfijzers, welke 1 à 1½ cm buiten het
muurvlak uitsteken en op onderlingen afstand van ongeveer 4 m worden aangebracht. Hun constructie moet zoodanig zijn, dat langs de muren afremmende
• schepen er niet achter kunnen vasthak~n, zoodat fig. 73a een foutieve oplossing

OOORSN I-1

Fig. 73a.
Wrijfijzer ter bescherming van
sluismuren (foutieve oploss_ing).

1)

Fig. 73b. ·
Wrijfijzer (juiste oplossing) .

Fig. 73c.
Wrijfijzer (foutieve plaatsing der
ankers, doch goedkoopere oplossing dan volgens fig. 73b).

Zie voor plaatsaanduiding der genoemde objecten in de sluis de fig . . 137, 140 en 145.
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toont en fig. 73b een Juiste (§ 11, punt 8). Het halfrond van fig. 736 is aan
slijtage onderhevig en kan dan ook geheel of plaatselijk worden vernieuwd (§ 11,
punten 5 en 7, zie ook § 23d en fig. 59). Het halfrond is onder en boven
onder 10 : 1 strookend met het beton gemaakt om te voorkomen, dat de onder
het s·c hutten met het water op en neer gaande schepen er · onder of er op
zullen vasthaken.
De wrijfijzers zullen de slijtage van het beton beperken, niet voorkomen.
Ten deze zijn zij te vergelijken met spijkers ·of schoenbeslag onder zoolen: zoolang
deze aanwezig zijn zal het leder niet te diep wegslijten.
De wrijfijzers moeten goed in het beton zijn verankerd en tusschen de ankers
in stijf zijn, om niet door scheepsstooten te worden losgewerkt (uitbuiging onder
en boven het punt van aanraking).
H o u t b e k 1 e e d i n g. Voor schutsluizen, welke normaal geheel open
staan en slechts bij uitzondering als zoodanig worden gebruikt, zou ter verkleining
van de wijdte (zie ook § 60) een muurbekleeding kunnen worden aangebracht,
bestaande uit hard hout (voorhooging duurzaamheid en beperking slijtage) en
reikende van bv. 0,10 m onder den laagsten waterstand tot 1 m boven den hoogsten,
waarbij gevaren wordt zonder schutten, en slechts onderbroken voor haalkommen
en ladders (schutsluis in het Smalweesp, naast het verbreede Merwedekanaal,
fig. 74 en 716) . De balken, dik 0,20 m, zijn horizontaal aangebracht en steken
0,05 m buiten. het beton uit. Zij zijn met bouten aan het beton bevestigd. Deze
bouten, welke op ongeveer 4 m onderlingen afstand zijn aangebracht, zijn zoo diep
ingelaten, dat zij na afslijting van het hout nog niet door de schepen kunnen worden
geraakt (0,05 m) . De bouten zijn geschroefd in verankerde roestvrij stalen bussen.
In de plaats van roestvrij staal zou ook brons kunnen worden genomen.
De groote onderlinge afstand der bouten heeft, zelfs gedurende de strenge
winters in de eerste oorlogsjaren, goed voldaan.
De balken zijn onder en boven strookend met het beton afgewerkt, zoodat
schepen er niet aan of op kunnen vasthaken.
Zout water: \J\'.rijfhouten met drijf lichamen. Wrijfijzers
zullen wegens het roestgevaar in zout water niet voldoen. In de plaats daarvan
zouden in in het beton gespaarde sponningen gevatte verticale wrijfhouten kunnen
worden aangebracht. Staken deze evenver als de wrijfijzers buiten het beton uit,
dan zouden zij te spoedig zijn afgesleten. Werden zij in het geheel niet of minder
ver ingelaten, dan zouden zij te kwetsbaar zijn voor de schepen, welke er langs
varen (§ 11, punt 8). Om een en ander is het noodzakelijk de toepassing van wrijfhouten te combineeren met drijfbalken of -vlotten, kortweg genoemd "drijflichamen". In verband met de slijtage door het op en neer gaan daarvan, is het
gewenscht de wrijfhouten van tropisch ·hardhout te maken. In zeewater moet het
hout bestand zijn tegen paalworm (zie § 38). Ter bescherming van de wrijfhouten
tegen beschadiging door schippershaken of anderszins, is het gewenscht ze eenigszins
in te laten en van royale vellingkanten te voorzien, zoodat schippers er zoo min
mogelijk vat op hebben (§ 11, punt 9). Daartegenover is te stellen, dat het voorvlak
van de wrijfhouten zoo breed mogelijk moet zijn om de slijtage te beperken. De
constructie zal dus een compromis moeten worden tusschen beide tegenstrijdigheden. Over het algemeen laat men de wrijfhouten 0,05 à 0,10 m buiten het beton
uitsteken. Een afstand van ongeveer 4 m h.o.h., zooals voor wrijfijzers, is in verband
met de stijfheid der drijflichamen te groot te achten; beter is de afstand ongeveer
1,50 m h.o.h. te maken.
Ook bij de wrijfhouten moeten de verbindingsbouten diep in het hout worden
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Fig. 74. Bescherming van een sluismuur met een band van horizontale wrijfhouten (schutsluis in het Smalweesp).
Beter ware ter plaatse van de ladders het hout te onderbreken en hen tot onder den laagsten waterstand te doen reiken (§ 11,
punt 14). Voorts zou het beter zijn geweest, wanneer de bolders dichter op elkander waren gepl<1atst, vooral nabij de deuren.

-Ul

IO

'

ingelaten, hier om te voorkomen, dat de drijflichamen er mede in aanraking komen
na slijtage van het hout.
Voor de N oordersluis te IJmuiden, waarbij wrijfhouten en drijfvlotten zijn
toegepast, werd het niet noodig geacht bijzondere voorzieningen te treffen om
doorgeroeste verbindingsbouten op eenvoudige wijze te vernieuwen. De bouten
zijn dan ook zonder meer in het beton opgenomen. Voor vernieuwing lascht men
een nieuwe boutsteel op het in het beton opgenomen gedeelte van de bout, dat
niet zal roesten (zoo noodig moet het beton een weinig worden uitgehakt). Fraaier
is evenwel de boutverankeringen te maken als in fig. 75 (rechts) aangegeven,
waarin B een roestvrij stalen bus is (zie ook fig. 80). Wanneer sterke electrolische
aantasting is te verwachten, zou het op fig. 75, rechts onderaan, geteekende variant
zijn aan te bevelen, .waarin a een stalen anker is, b een Muntzmetalen bout en B
een bus van deze koperlegeering (toegepast bij de Noordersluis te IJmuiden voor
de opvullingen van d~ schotbalksponningen ten behoeve van den in fig. 54
afgebeelden drooglegcaisson, welke opvullingen tevens dienst doen voor het
in langsrichting op de plaats houden van de drijfvlotten, zie blz. 162).
Voor de scheepvaart zijn de drijfbalken of -vlotten ideaal te achten. Voor
zeesluizen neme men vlotten van 0,90 m à 1,50 m breedte. Voor binnenvaartsluizen
is deze breedte te groot te achten, omdat het dan voor de schippers moeilijk is
orn de bolders aan te slaan en overdreven, omdat het veel kleinere schepen betreft.
Bovendien wordt de sluiswijdte bij de betrekkelijk smalle sluizen voor de binnenvaart veel meer door de breedte van de drijflichamen beïnvloed, dan bij de zooveel
wijdere sluizen voor de zeevaart. Voor sluizen voor de binnenvaart zijn dan ook
0,30 m breede balken voldoende te achten.
· Voor de drijflichamen is oregon-pine het aangewezen hout. fHet is licht
.(in natten toestand, gecreosoteerd, s.g. 0,6), taai, elastiscb en in groote afmetingen
verkrijgbaar. De drijfvlotten voor de Noordersluis te IJmuiden zijn van gecreosoteerd oregon-pine, dat slechts 60 liter creosootolie per m 3 bleek op te nemen.
, Hoewel deze houtsoort slecht tegen paalworm is bestand, wordt zij te IJmuiden,
dus in drijvenden toestand, met rust gelaten.
De drijflichamen worden door in een verticaal vlak hangende kettingen geleid
(twee per 10 à 12 m lang drijfelement). De kettingen worden aan het ondereinde door
gewichten belast (te IJmuiden is het normale gewicht, dat aan de kettingen hangt,
300 kg; alleen voor de rioolmonden is het verzwaard tot 600 kg). In verband met vorst
(vastvriezen van de kettingen) moeten de ~ettingen berekend zijn op de gewichten
van de met ijs verzwaarde drijflichamen. Om het vastvriezen van de kettingen te
vertragen, is het gewenscht de kettinggaten in de drijflichamen groot te nemen: een
dun laagje ijs zal dan breken. Voor de Noordersluis te IJmuiden zijn de gaten 1 m
lange en 0,30 m breede sleuven. Hoewel de drijfvlotten-aldus niet door de kettingen
in langsrichting worden gecentreerd, is er nimmer last van ondervonden.
In drijfbalken zal de noodige ruimte ontbreken om royale sleuven te maken.
Het is gewenscht gebleken de drijflichamen onderling met stevige kettingen
te koppelen, zoodat de reeks drijfelementen als het ware één drijvende ketting
vormen met de elementen als schakels. Een juist gebleken ruimte tusschen de
vlotelementen is 0~20 m.
Om te voorkomen, dat de drij~lichamen tegen de deuren stoeten, worden
zij bij _sluizen voor de binnenscheepvaar_t wel tusschen de sluishoofden opgesloten
(Julianasluis te Gouda 1 ) ). Alsdan is slechts de kolk breeder gemaakt ten behoeve
1)
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Een sluis in zoet water, waarbij drijfbalken zijn toegepast:·

van deze lichamen. Aangezien deze te Gouda niet van een vloer is voorzien, brachten
de aldaar toegepaste balken praktisch geen extra kosten voor den onderbouw
van de sluis mede.
Yoor groote sluizen voor de zeevaart zou deze oplossing niet kunnen worden
aanbevolen, omdat slagzij makende of schuin in de kolk liggende schepen dan hun
schroef zouden kunnen stukslaan tegen den overgang van het !J.oofd naar de achterwaarts geplaatste schutkolkmuren. Bovendien verdient het aanbeveling ook de
sluishoofdmuren en de geleidehoofden te beschermen tegen stooten van schepen,
welke met de elementen worstelen om 'bij stormweer in de sluis te komen. Voor
zeesluizen laat men dan ook de drijfvlottenreeks langs het geheele betonwerk
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Fig. 75. Ontwerp bescherming door drijfvlotten van een sluismuur aan zee.
De verticale wrijfhouten zijn van groenharthout, de vlotten van oregon-pine.

Fig. 76.

Uitsteeksel aan drijfvlot voor het in langsrichting op de plaats houden (ontwerp). Zie ook fig. 140
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doorloopen, slechts onderbroken door de roldeuren. Alsdan is het noodig voorzieningen te treffen om te voorkomen, dat de vlotten tegen de deuren stooten.
Deze zouden kunnen bestaan uit het, nabij de uiteinden der door de vlotelementen
gevormde kettingen, aanbrengen van houten uitsteeksels, welke passen in in het
beton der sluishoofdmuren uitgespaardé eenigszins zoekend gemaakte nissen
(fig. 76) of uit het maken van uitsparingen in de laatste elementen dezer kettingen,
welke grijpen om aan de muren te bevestigen hardhouten uitsteeksels (Noordersluis
te , IJmuiden, waarbij deze uitsteeksels gevormd worden door de · opvullingen
van de schotbalksponningen ten behoeve van de voor deze sluis ontworpen
drooglegcaisson, zie blz. 131 en fig. 54).
·
Fig. 75 geeft het ontwerp van een door wrijfhouten en drijfvlotten gevormde
muurbescherming weer.
3.

Plaatselijke bekleeding van het beton; algemeene bespreking

1 ).

Bij moderne schutsluizen wordt het beton over het algemeen slechts bekleed
waar twee muur- of vloervlakken elkander in den dag van .de sluis snijden en
dan nog slechts daar, waar de aldus gevormde hoek kwetsbaar is voor Schepen
. of voor s_lepende sche·epsankers, benevens ter pläatse van deur- of schuifaanslagen e.d.
Zout water: graniet. -In zout water, behalve bij sluizen voor de groote
vaart ook bij die voor de binnenscheepvaart aan zee, worden de bekleedingen
van het beton over het algemeen gemaakt van natuursteen, welke bestand is
tegen de vernielende krachten, die het zeewater herbergt (boorworm), zooals
graniet. Alleen de doorloopend toegankelijke en niet rechtstreeks met zeewater
in aanraking komende dekzerkbekleeding zou wegens de geringere kosten gevoegelijk van staal kunnen worden gemaakt (gemakkelijk met teer te onderhouden).
In de plaats van graniet zou hier en daar de toepassing van roestvrij staal
zijn te overwegen, doch vooralsnog is de prijs er van te hoog te achten.
Slechts welstandshalve aangebrachte verticale hoekbekleedingen behoeven
niet dieper tè reiken dan de laagst voorkomende waterstand; andere bekleedingen,
zooals slagstijlen, moeten tot in den vloer reiken.
Voor sluizen in zout water bezigt men graniet voor de slagstijlen, de schuifaanslagen, benevens, welstandshalve, voor bij toepassing van een caisson om
de deurkassen droog te kunnen leggen (zie§ 23 a en fig. 219) aanwezige ·overgangen
van de muurvlakken naar de deurkassen.
V e r a n k e r i n g. Granietblokken moeten één geheel uitmaken met het
betonwerk. Hiertoe komt het er in de eerste plaats aan op doelmatige vormgeving,
waardoor de blokken ook zonder ankers in staat zijn weerstand te bieden aan de
mogelijk er op uitgeoefende van het beton àf gerichte krachten (wrijvingskrachten
als gevolg va'n scheepsstooten of ontstaan bij het bewegen van een roldeur voordat
deze los van de slagstijlen is gekomen). Ankers dienen om te voorkomen, dat los
van het beton gewerkte granietblokken door een of andere uitwendige oorzaak
omlaag vallen.
Men treft drie soorten ankers aan (fig. 77c, d en eJ, · meestal geniaakt van
vierkant staal. Ankers volgens fig. 77 c brengt men aan op het kopvlak van verticaal
opgestelde granietblokken (slagstijlen e.d., zie fig. 83) en aan het voorvlak van
horizontaal opgestelde (drempels). Met ankers volgens fig. 77d verankert men
1)
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het benedeneinde van verticaal opgestelde blokken. Ankers volgens fig. 77e dienen
als verbinding van twee- op elkander opgestelde granietblokken (zie ook fig. 83).
Het zwakke punt van ankers is de verbinding aan het graniet, welke niet
in staat is de volle anker kracht op te nemen. Ten deze is de verbinding volgens
fig. 77d de beste, doch zij zou splijting van de blokken kunnen veroorzaken.
~
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Fig. 77a en b.
Schets van een granieten slagstijl.
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Fig. 77c en d. Ankers voor granieten slagstijl.
Fig. 77e. Dook voor granieten slagstijl.

Vroeger werden de ankers uitsluitend met lood aangegoten, tegenwoordig
veelal met cementmortel. Het bezwaar voor deze laatste is de kans op verpulvering,
welke niet aanwezig is bij de verbinding volgens fig. 77d, indien ten minste zorg
wordt gedragen, dat het betrokken anker gedurende de montage niet in trilling
geraakt of op buiging wordt belast. Het verdient aanbeveling ankers volgens de
fig. 77c en e met lood aan te gieten, de laatste ·voor zooveel het onderste .
gedeelte betreft.
Voorkomen moet worden, dat de ankers reeds gedurende de montage
loswerken . .
Granieten dekzerkblokken, welke door de schepen kunnen worden geraakt,
voorzag men niet van ankers: deze zouden de steen bij oplichten door een schip
kunnen vernielen. Tegenwoordig voorkomt men zulks door doeltreffende maatregelen (zie blz. 168), doch de verankering is achterwege gebleven.
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G r o o t t e cl e r g r a n i e t b 1 o k k e n. Het is gewenscht voegen tusschen
granietblokken zooveel mogelijk te vermijden: de specie gàat op den duur Joszitten
en valt uit, hetgeen voor slagstijlen niet bevorderlijk is aan de waterdichtheid:
bij oude sluizen treft men dan ook veelal lekkende voegen aan. Daarom past men
tegenwoordig zoo hoog mogelijke granietblokken toe. De blokken mogen niet
te slank worden, waardoor breuk in de hand zou worden gewerkt, vooral, wanneer
er een groote last over zal worden voortbewogen (bv. bedrijfschuifsponningen
voor wielschuiven). Een verhouding van 1 : 2 à 1 : 3 is juist te achten.
De grootte der zware blokken is afhankelijk van de vervoersmogelijkheden
in de groeven zelf. Voor de Noordersluis te IJmuiden wogen de zwaarste blokken
20 t (s.g. ongeveer 2,65).
·
Het fraaiste is de voegen voor slagstijlen telkens te plaatsen tusschen twee
deurregels in. Weliswaar zullen de eind verbanden van de deuren (bij puntdeuren
de achterharren) de regeldrukken gelijkmatig over de volle slagstijlhoogte verdeden,
doch ter plaatse van de regels zal niettemin de belasting het grootst zijn, omdat
de voor de verdeeling vereischte doorbuiging van het eindverband of den achterhar
niet kan plaats hebben.
Verder kan het uit de voegen verdwijnen van de specie worden tegengegaan
door de te bezigen specie zoo slap mogelijk te maken (minder krimp) . Een verhouding van 1 cement op 3 à 4 scherp zand is juist te achten.
Een voegdikte van 1½ à 2 cm is voldoende te achten.
Bijwerken na on nauwkeurig s te 11 en. Graniet voor aanslagen moet uiterst nauwkeurig worden gesteld. De ruwheid van het betonwerk
mag zich niet weerspiegelen in de afwerking der aanslagen. Uiteindelijk aanwezige
onnauwkeurigheden moeten door steenhouwers worden weggewerkt. Daarom
worden de samenstellende granietblokken wel besteld voorzien van aan/,lagkussens,·
welke zoo noodig kunnen worden verwijderd. Voor de Noordersluis te IJmuiden
waren de aanslagkussens 5 mm hoog. Het stellen van het graniet vond er zoo
nauwkeurig plaats, dat er niets aan de aanslagkussens behoefde te gebeuren. Zij
zijn dan ook niet verwijderd, hetgeen evenwel niet navolgenswaard is gebleken.
De deuren stootten nl. bij het sluiten doorloopend tegen den opstand der kussens
aan,. waardoor het aanslaghout overmatig sleet. Later zijn de kusse~s, waar zulks
mogelijk bleek, strookend met de granietvlakken, waarop zij waren aangebracht,
bijgewerkt.
Schrijvers advies luidt: bestel het graniet voor aanslagen zonder aanslagkussens: eventueele onnauwkeurigheden zijn niettemin bij te houwen.
A f w e r k i n g g r a n i e t. Granietblokken zijn in verschillende graden
,,gestockt" te verkrijgen (gebouchardeerd). Het verdient aanbeveling ook de ondervlakken der blokken gebouchardeerd te bestellen, omdat de voeg ter plaatse anders
niet vol te ondersabelen is met cementspecie (lucht blijft in de holten). Welstandshalve moeten alle granietvlakken nabij den dag van de sluis over een bv • .0,10 m
breede strook worden gebouchardeerd.
Voor sluizen is middelgrof gestockt aan te bevelen, behalve voor de aanslagvlakken. Deze moeten zijn fijn gestockt en daarna geschuurd. Voor de aanslagvlakken van roldeuren en de zoekende vlakken van de slagstijlen aan de deurniszijde,
bedoeld op blz. 298, is zelfs polijsten aan te bevelen ter vermindering van de slijtage
der aanslaglijsten bij het bewegen van de deur. Bij de Noordersluis te IJmuiden
is het polijsten achterwege gelaten in de vèrwachting, dat zulks op den duur
vanzelf zal geschieden, doch dit was, althans na tienjarige exploitatie, niet het geval.
S te 11 en van het graniet. Ten behoeve van een gemakkelijk
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stellen verdient het aanbeveling de granietblokken te bestellen met wolfsgaten
in het bovenvlak, voor zoover dat niet in het gezicht zal blijven. Deze gaten, welke
dienen voor het oppikken met een wolfstang, moeten in de zwaartelijn zijn
aangebracht.
Het zuiver stellen geschiedt op hardhouten wiggen, welke na het verharden
van de voegspecie zijn te' verwijderen.
Granieten kolommen mogen geen onderdeel van de bekisting voor het beton werk uitmaken: zij zouden dan mogelijk verbuigen (zie ook blz. 201).
De ankers, welke uit de verticaal gestelde blokken steken, moeten zoo noodig
aan het vrije uiteinde worden ondersteund: de (stalen) ondersteuning blijft in
het beton achter.
Zoet water: sta a 1. Voor zoet water zijn natuursteenen bekleedingen
vrijwel geheel door stalen verdrongen. Slechts wanneer bij groote puntdeuren
het maken van stalen slagstijlen op constructieve moeilijkheden zou stuiten, kan
het aanbeveling verdienen deze gedeeltelijk door natuursteen te vervangen (fig. 83).
R o· est gevaar; V/egens roestgevaar kieze men voor zich onder water
bevindend staal geen geringere dikte dan 10 mm, waar door ontoegankelijkheid
vernieuwing is buitengesloten (bv. jokdorpels), 15 mm (§ 11, punt 6).
V o r m g e v i n g. Bij het ontwerpen van stalen bekleedingen houde men
steeds de mogelijkheid om ze in goed beton te verpakken, voor oogen. Horizontale
vlakken, waaronder beton moet komen, zijn in dat opzicht niet fraai (lucht kan
dan niet of moeilijk ontwijken, zie fig. 190, onderkant taats). Zijn die niet te
vermijden (bv. horizontaal opgestelde beenen van hoekstalen), dan zijn daarin
ontluchtingsgaten te maken. Verticale verstijvingen hinderen het storten van
het beton niet, doch zijn veelal met het oog op de wapening minder fraai te achten.
Volkomen horizontale verstijvingen daarentegen hinderen de wapening niet,
doch zijn met het oog op daaronder achterblijvende luchtkussens na het storten
van het beton zooveel mogelijk te vermijden. Zoo zijn de verstijvingen volgens
fig. 78 (bekleeding van den kop van een pijler of wand, zie bv. fig. 224, ietter K)
te verkiezen boven van öntluchtingsgaten voorziene horizontale verstijvingen.
A n k e r s. Ankers ontwerpe men zoodanig, dat zij zoo goed mogelijk in
staat zijn hun taak, de er mogelijk op uitgeoefende krachten op te nemen, te kunnen
verrichten. Zoo is een anker volgens fig. 73c en fig. 99b onlogisch te achten
en volgens fig. 73a en 99a daarentegen juist. Veelal is hier van twee kwaden het
beste te kiezen: soms leenen de te verankeren profielen of de vorm van het
beton werk zich slecht tot het zoo gunstig mogelijk aanbrengen van de ankers
(bv. fig. 73c: het profiel; fig. 88, onderste anker, benevens fig. 97, de ankers der
hoekbekleeding: de vorm van het betonwerk).
.
Den ankerafstand brenge men in harmonie met den afstand der wapeningstaven,
welke voor sluizen e.d. veelal 0,15 of 0,20 m is. In verband daarmede is de ankerafstand als regel 0,60 tot 1,20 in, afhankelijk van de stijfheid . van het profiel.
S t e 11 e n. Niet meer bij te werken in het gezicht blijvende stalen onderdeelen moeten met de allergrootste nauwkeurigheid worden gesteld, zooals in
de eerste plaats dekzerkbek,leedingen, welke een volkomen strak alignement vereischen: zij mogen de onregelmatigheden van het betonwerk niet volgen. Daarom
worden deze het beste in uitgespaarde sponningen gesteld (zie voorts blz.
173 en fig. 846).
Verticaal op te stellen staal is aan de bekisting op te hangen, waartoe de
noodige gaten aanwezig moeten zijn. Men verzuime niet deze onmiddellijk bij
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de bestelling der objecten op te geven, omdat het achteraf bestellen met extra
kosten gepaard zal gaan.
Tenzij fouten in het stellen of het onder het storten vervormen van het
nauwkeurig gestelde ·zijn buitengesloten, moeten maatregelen worden getroffen
om bij objecten, 'op welker nauwkeurigheid het ten zeerste aankomt (bv. slagstijlen),
onnauwkeurigheden, welke na het verharden van het beton aanwezig mochten
zijn, te kunnen bijwerken. Het eerste geval (fouten buitengesloten) doet zich voor
indien bv. overstaande slagstijlen tijdelijk doelmatig aan elkander worden verbonden
(hefdeuren), het andere geval, wanneer zulks niet mogelijk is (één stel puntdeuren).
Op blz. 171 zullen wij zien, waarin deze voorzieningen zouden kunnen
bestaan.
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Fig. 78. Verticaal in te betonneeren stalen profiel ·
(bescherming van het bovenstroomsche uiteinde
van een rioolpijler, zie fig. 224, letter k)

4.

Fig. 79. Verlengde van den slagdrempel in de
deurkas van een van een roldeur voorziene sluis.

Plaatselijke bekleeding van het beton; nadere bespreking 1 ).

A.

Zout water.

Verticale bekleedingen. Slagstijlen en overgangsbekleedingen van muur
naar deurkassen (zie fig. 140) worden gemaakt volgens fig. 77a of b. Sommige
constructeurs beweren, dat de oplossing volgens fig. 776 uit het baksteenen tijdperk
dàteert en bevelen fig. 77 a aan. Schrijver kan daarmede niet instemmen, omdat
het verband tusschen het betonwerk bij de oplossing volgens fig. 77a in hoofdzaak
wordt verkregen door de ankers en de in de blokken aanwezige verticale
sponningen. Het bezwaar, dat onder de vlakken ah van fig. 77b moeilijk goede
beton te verkrijgen is, is op den koop toe te nemen.
Horizontale bekleedingen. Voor slagdrempels neme men alle blokken
even hoog van wege de moeilijkheden met het stellen (dus geen vertanding naar
onderen).
Voor slagdrempels is aan de voorzijde een goede neerwaartsche verankering.
zeer op haar plaats om te voorkomen, dat los van het beton gewerkte blokken
worden opgelicht door waterdruk aan de onderzijde en bij puntdeuren tevens
door het "schrikken" er van (fig. 142).
Puntdeuren nl. zullen steeds een weinig doorhangen, des te meer naar mate
de taats of taatskom uitslijt; wordt onder het vullen van de kolk de spatkracht
1)
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voldoende om die verzakking ongedaan te maken, dan schuren de deuren mogelijk
langs den drempel een weinig omhoog.
Verlengde drempels in deurkassen voor roldeuren. Veelal laat men
de slagdrempels in de deurkassen voor roldeuren doorloopen. Bij de Noordersluis
te IJmuiden is zulk:s niet geschied. Daarvoor in de plaats zijn groenharthouten
balken aangebracht (fig. 79), welke het groote voordeel hebben de slijtage van
het gedurende het bewegen van de deur er langs schurende aanslaghout aanzienlijk
te verminderen. Het hout is in de drooggelegde deurkas steeds te vernieuwen.
Haaksche vloerovergangen. Andere verticale vloerovergangen dan drem pels laat men meestal onbekleed, omdat het graniet over het algemeen niet tegen
oplichten door slepende scheepsankers is te vrijwaren. Tegen eventueel vasthaken
van dezulke voorziet men ze wel van royale afsnuitingen. Trouwens is plaatselijke
beschadiging van een vloer bij groote zeesluizen over het algemeen geen bezwaar
te achten, omdat het er op sterkte niet zal aankomen.
Bekleeding bedrijfsschuifschachten. Eventueele rails voor de beweging
van bedrijfsschuiven worden van een voetplaat voorzien (zie fig. 229) en met
dooken in het graniet bevestigd.
De onderaanslag van de schuiven wordt veelal van hardhout gemaakt (bv.
groenharthout of larahout) . In de eerste plaats kunnen houten drempels beter
stooten van de schuif velen en voorts zal er het onderaanslaghout der schuif minder
op slijten bij het bij kentering van het tij in haar sponning heen en weer gaan
van de schuif (zie fig. 229).
-.
Noodschuifsponningen. Vroeger werden noodschuifsponningen ook met
graniet bekleed. Zulks is evenwel overbodig te achten, omdat noodschuiven
daarvoor te zelden worden gebruikt en beton zich in zeewater goed zal houden.
Bovendien zal graniet op den duur onderhoud behoeven (reparatie der voegen)
en dan moeten de noodschuifschachten ook kunnen worden drooggelegd. Bij de
Noordersluis te IJmuiden zijn de noodschuifsponningen nog met graniet bekleed :
zij zijn droog te leggen na het plaatsen van verstijfde stalen borden . vóór de
rioolmonden.
Het is dus voldoende te achten noodschuifsponningen onbekleed te laten
en van vellingkanten te voorzien, welke laatste afbrokkelen van het beton zullen
voorkorrien en ,bij toepassing van schotbalken in de plaats van schuiven, oorzaak
zullen zijn, dat de reactie niet door het uiterste kantje zal worden gegeven.
Het komt er op uiterst zorgvuldige vervaardiging ten zeerste aan, hetgeen geen
bezwaar is te achten, omdat i.c. de bekisting zeer nauwkeurig is te vervaardigen
en· te stellen. Morsbeton zal van de sponningvlakken moeten worden verwijderd.
Stootkussens. Bij van puntdeuren voorziene sluizen zullen de stootkussens
voor de op deure~ aanwezige klossen (zie § 34b2) kunnen bestaan uit een weinig
uit het beton stekende granietblokjes, welke van vellingkanten zijn voorzien
en na het voltooien van het betonwerk ter plaatse zuiver zouden kunnen worden
bijgewerkt. Beter met het oog op het opnemen ·van stooten van de deur evenwel is
het vervaardigen van de kussens uit eventueel te vernieuwen hardhouten, tegen zeewater bestand zijnde, blokjes (kopshout), welke in'het beton verankerd zijn (fig. 80).
Dekzerkbekleeding. Granieten dekzerkbekleedingen moeten langs den
voorkant met zoo groot mogelijken straal zijn afgerond (vrijwaring tegen beschadiging door trossen en van de trossen zelve, § 11, punt 10).
Voor de Noordersluis te ' IJmuiden was de straal van de afronding 0,25 m,
hetgeen met het oog op het graniet juist bleek te zijn, doch wat de trossen betreft,
zou m_et een straal van 0,15 m kunnen zijn volstaan.
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Voorkomen moet worden, dat dekzerkbekleedingen worden aangevaren of
opgelicht door het er stijf tegenaan liggen van schepen gedurende het vullen van
de kolk. Indien, zooals te IJmuiden, drijfvlotten zijn aangebracht (zie blz 160 e.v.),
is dat gevaar niet aanwezig. In andere gevallen zal het aanbeveling verdienen de
muren boven den hoogsten waterstand achterwaarts te buigen, bv. onder 10 : 1
(fig. 81), doch met een maximum van 0,10 m omdat het mogelijk moet blijven
om zonder bijzondere inspanning langs den muur omlaag te kijken. Bijkomend
voordeel is, dat een scheepsstoot dan op een gunstiger plaats op den muur zal
aankomen.
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Fig. 80. Stootkussen van hardhout.
In horizontale doorsnede niet taps ter voorkoming
van loszitten (na vernieuwing voor het gemakkelijker
plaatsen over de achterste 0,30 m taps). In verticale
doorsnede aan de onderzijde schuin voor ontluchting
tijdens het storten van beton. (Voor de plaats der
kussens· zîe fig. 178, letter s en fig. 137, sk).

Fig. 81.

Granieten dekzerkbekleeding.

Hoewel bij de Noordersluis te IJmuiden niet aldus uitgevoerd, verdient
het aanbeveling achter de afronding een opstaand kantje te maken, bv. van niet
meer dan 0,01 tot 0,03 m hoogte en wel om aan te duiden waar de afronding
begint en om het verkeer langs den voorkant van de muren een moreele geleiding
en dengenen, die met trossen werken, steun te geven (fig. 81).
.
De voegen tusschen de granietblokken der dekzerkbekleeding moeten strooken
met dezulke tusschen de muurmooten. In de strookende voegen zijn de granietblokken dwars op de sluisas van royale vellingkanten, bv. 0,05 x 0,05 m, te
voorzien om te voorkomen, dat er bij temperatuuruitzettingen, vooral des zomers
bij fellen zonneschijn, schilfers zullen afsplijten. Bovendien verdient het aanbeveling in de voeg langs de door de zon te beschijnen kanten 0,10 m breede
strooken celotex te verwerken (vergelijk fig. 127). ·
Hoewel granieten dekzerken nog worden toegepast, zijn zij verouderd te
achten. Veel goedkooper zijn, zóoals wij op blz. 162 reeds opmerkten, stalen
dekzerkbekleedingen volgens fig. 88, welke ook in een zoute omgeving met de
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teerkwast roestvrij en frisch van uiterlijk zijn te onderhouden (bv. de omstreeks
1928 gebouwde kademuur voor diepgaande schepen t_e Vlissingen, welke met
een sta1en dekzerkbekleeding is afgewerkt, die in 1945, ondanks verwaarloozing
gedurende den oorlog, geen roestvlekken op het staal of het beton er onder
vertoonde).
B.

Zoet water.

Verticale bekleedingen. De slagstijlen voor puntdeuren zouden kunnen
worden gemaakt volgens fig. 155b (schutsluizen inden Vaartschen Rijn te Jutphaas).
Zij zijn van gietstaal. Het nauwkeurig vervaardigen gaf evenwel moeilijkheden.
Daarom zijn later de slagstijlen van vloeistaal vervaardigd (schutsluis in het
Smalweesp, fig. 82), hoewel vloeistaal minder tegen roesten bestand is dan
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Fig. 82.

Vloeistalen slagstijl voor puntdeuren
(schutsluis in het Smalweesp).

-~

Fig. 83. Slagstijl en drempel voor groote puntdeuren (sluizencomplex te Ravenswaay en schutsluis nabij Tiel in het Amsterdam-Rijnkanaal).

gietstaal. De aanslagkussens worden er na het voltooien van het betonwerk ondeelbaar op bevestigd. Fouten in het stellen der slagstijlen zijn door bijschaven van
de achterzijde der kussens onschadelijk te maken. Gedurende het storten van het
beton zijn de aanslagkussens voorloopig met behulp van tapbouten bevestigd.
Na het eventueel pasklaar maken wordt de absolute waterdichtheid verkregen
door de kussens ter weerszijden met een rups laschmateriaal vast .te lasschen,
waardoor zij tevens één geheel met de slagstijlen zijn geworden. Om kromtrekken
van de stijlen door het lasschen te voorkomen, is de slagstijlbekleeding rijkelijk ·
van ankers te voorzien.
Voor groote stalen deuren wordt de achterhar veelal niet zoo zwaar gemaakt,
dat de spatkracht gelijkmatig over de slagstijlen wordt verdeeld. Het is dan voordeeliger de regels aan het slagstijleinde van een aanslagkussen te voorzien en dat
steun te geven tegen een stalen muurstoel, welke _aan het beton der sluis wordt
bevestigd (zie fig._193 en blz. 286). Voor zulke deuren zou de stalen slagstijl alleen
een waterdichtheidsaanslag zijn. Voor hooge deuren worden moeilijkheden met het stellen gevreesd wegens de betrekkelijke slapheid van de staalconstructie, welke
toch in é"én lengte zal moeten worden gesteld. Het verstijven daarvan, bv. dooi·
een verticalen ligger, zou tot gevolg hebben, dat het beton ·als het ware in tweeën
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wordt gespleten. Het voorkomen daarvan door het doorvoeren van wapeningsijzer
zou de uitvoering te zeer bemoeilijken. Daarom is voor de 18 m wijde en ongeveer
11,5 tot 13,70 m hooge van puntdeuren voorziene sluizen van het AmsterdamRijnkanaal afgezien van het toepassen van een stalen bekleeding en teruggekeerd
tot een granieten slagstijl, i.c. in combinatie met plaatselijke aanslagkussens voor
de spatkracht (fig. 83).
Voor roldeuren verdient het ook in zoet water aanbeveling natuursteenen
slagstijlen te maken: de stalen aanslagstukken (tevens slijtstukken) zouden nog
hinderlijker zijn dan de 0,005 m hooge aanslagkussens «van granietblokken
(zie blz. 164) ..
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Fig. 84a. Slagstijl en drempel voor hefdeuren
(schutsluis in het Amsterdam-Rijnkanaal nabij Tiel).

Fig. 84b.

Sparing voor het stellen van den
· horizontalen deur~anslag.

Voor he/deuren vormen de aanslagkussens hoegenaamd geen bezwaar. Een
uitvoering, als toegepast voor de sluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal kan worden
aanbevolen. Het beste is gebleken de rails voor het rollen der deuren, de aanslagen
in engeren zin en de hoekbekleeding der deurnissen als één geheel te beschouwen,
omdat het stellen daardoor zeer wordt vereenvoudigd (fig. 84a, schutsluis nabij
Tiel, .nieuwste uitvoering).
.
Bij de uitvoering is rekening te houden met het feit, dat het door beton
omgeven gedeelte van de stalen aanslagbalken gedurende het binden van het
cement warmer zal worden dan de buitenkant der balken. Zulks zou kromtrekken
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tot gevolg kunnen hebben. Daarom is het noodig de overstaande balken stijf aan
elkander t~ koppelen, bv. do9r een opgelaschte hulpconstructie, welke dienst zou
kunnen doen voor den geheelen kanaalaanleg. Een andere, doch omslachtiger
en kostbaarder methode zou zijn de aanslagkussens later aan te brengen, na te
zijn gecontramald. Het stellen van deze aanslagen in uitgespaarde sponningen
is niet aan te bevelen: daartoe maken zij teveel één geheel uit met het beton en
met het wapeningsijzer, dat er doorheen zou moeten loopen om het splijten van
het beton te voorkomen.
Voor de bekleeding van de schachten van bedrijfsschuiven geldt in beginsel
hetzelfde als voor die der nissen voor hefdeuren. Voor zelden gebruikte schuiven
(geringe slijtage) is een bekleeding aan te bevelen als aangegeven op fig. 293.
Hoekbekleedingen van niet met hout opgevulde sponningen, zooals laddersponningen; worden veelal gemaakt van een kwartrond profiel, te ontleenen aan
een buis of.aan het hierna besproken dekzerkprofiel (fig. 88). Wanneer de bekleeding
niet door schepen kan worden geraakt, zooals de bekleedingen van laddersponningen
bij aanwezigheid van drijfbalken of -vlotten (fig. 175) of met hout opgevulde.
schotbalksponningen, zijn hoekstalen op hun plaats. Bij met hout opgevulde
schotbalksponningen wordt ook \>Vel genoegen genomen met een vellingkant,
hoewel schippershaken er meer vat op hebben (fig. 85).
Tot het maken van stootkussens voor de op puntdeuren bevestigde klossen leenen
zich bij uitstek verticaal opgestelde stukjes Din-profiel, strookend met den voorkant
van den achterwand der deurkassen. Eventueele onnauwkeurigheid in het stellen
zou kunnen worden verholpen door het oplasschen van een plaatje (fig. 86 1 ) ) .
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Fig. 86. Stalen stootkussen (de halfronde uitsparingen zijn ten behoeve van het wapeningsijzer).
Voor de plaats der stootkussens zie fig. 178, s,
en 140, sk,
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Fig. 85.

Schotbalksponning, opgevuld met eikenhouten balk.

Fig. 87.

-----'-

Stalen jokdorpel (A) en naaldaanslag (B)
(voor de naalden zie fig. 58).

1 ) Het zuiver aanpassen van de klossen zelve is niet juist te achten: bij het verwisselen van de
deuren zou een en ander niet meer streaken.
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Horizontale bekleedingen. Slagdrempelbekleedingen voor punt- rn roldeuren zouden kunnen worden vervaardigd als in fig. 83 en 1556 (detail) aangegeven. Het aanbrengen daarvan kan plaats hebben na het storten van den vloer
tot het bodemvlak van de deursponning. De ankers, welke weerstand moeten
bieden aan de op de bekleeding bij het "schr~kken" van de deur (zie blz. 279)
uitgeoefende krachten, zijn op de meest doeltreffende wijze aangebracht. Bij de.
sluis te Ravenswaay (Amsterdam-Rijnkanaal) sluit de stalen bekleeding tegen
het graniet aan als ware zij ook van graniet vervaardigd. De stalen bekleeding
is bij puntdeuren in de sluisas (bij den. knik) vast te lasschen.
De slagdrempels voor hefdeuren zijn in wezen niets anders dan aanslagrails.
Deze worden het zuiverst gesteld in een in het beton uitgespaarde sponning.
Een goede constructie wordt door fig. 84b aangegeven.
Voor de bekleeding van jokdorpels wordt wel een zwaar hoekstaal gebezigd,
in het horizontale been waarvan ontluchtingsgaten zijn gemaakt. De verankering
vindt plaats volgens fig. 87, A of B. Bij A wordt het oplichten der beenen door
het roesten aan de onderzijde beter voorkomen dan bij B. Evenwel is de bevestiging
der ankers bij eerstgenoemde figuur minder geschikt voor het opnemen der er
in opgewekte krachten dan bij de andere. Bovendien is de minimum betondekk'ing
op de ankers zeer gering. Bij de oplossing volgens fig. 87, B wordt op de ankers
50 % gespaard, daarentegen is een bezwaar er van, dat er in den hoek geen plaats
voor een wapeningsstaaf aanwezig is. Aangezien de kans op roestvorming onder
de beenen van het hoekstaal zeer gering wordt geacht, wordt, ondanks de er aan
verbonden bezwaren, de voorkeur gegeven aan de oplossing volgens fig . 87, B.
Fig. 303 geeft een voorbeeld van de toepassing er van (links onderaan).
Het achterwege laten van een jokdorpelbekleeding wordt voor sluizen voor
de binnenscheepvaart, welke over het algemeen volgens het bakprofiel worden
vervaardigd, ontraden, omdat beschadiging van den vloer dezen zou verzwakken.
In de gevallen, waarin de vloer niet zwaar wordt belast, zou de bekleeding door
een ro,yalen vellingkant kunnen worden vervangen.
Sponningen voor naaldaanslagen zouden kunnen worden bekleed als aangegeven op fig. 87,A. De verankering is fraai te achten, er op vertrouwende, dat
zich geen roest zal vormen aan de achterzijden van het hoekstaal. De ontluchting .
gedurende het storten van beton is fraai te achten.
Als dekzerkbekleeding wordt aanbevolen het in den handel zijnde niet-gepatenteerde gewalste profiel volgens fig. 88. De vrij groote ijzerdikte is noodig in verband
met te verwachten slijtage door, trossen en met het oog op het walsen (het profiel
zou anders te slap zijn). Inslijten door trossen is vooral bij de bolders te verwachten.
De afronding aan de voorzijde is 150 mm, alleszins voldoende voor welke trossen
ook, die aan de achterzijde behoeft niet meer dan 50 mm te zijn. Doordat het
profiel ongeveer 30 mm boven het beton uitsteekt, zal het eenige, zij het slechts
moreele, geleiding geven aan het verkeer langs de muren. Bovep.dien wordt daardoor
voorkomen, dat de afwatering van hei: sluisterrein plaats vindt langs het voorvlak
der muren (zie blz. 126). Voorts zullen de trossen daardoor nimmer over het beton
er achter schuren, dat wellicht niet overal volkomen met het stalen profiel zou
strooken (beperking van slijtage der trossen).
Het verdient aanbeveling perm lengte een ontlu~htingsgat <1' 25 mm te maken.
Door deze gaten is de holle ruimte, welke er na het storten van het beton 9nder
aanwezig zal zijn, met slappe cementspecie op te vullen.
Richtingsveranderingen met kleinen straal worden gevormd door het tusschenlasschen van een gegoten stalen overgangsstuk.
-
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Het achterover maken van het bovenste gedeelte van het voorvlak der muren
(fig. 85 en 88) is hier evenzeer gewenscht als bii granieten dekzerken. Bovendien
vereenvoudigt zulks h et op het ~aatste oogenblik bijstellen van het dekzerkprofiel, dat welstandshalve een volkomen strak alignement moet verkrijgen. Bij de
schutsluis • in het Smalweesp (fig. 74) kon het dekzerkprofiel ook bij verticaal
bovenstuk van de muurvlakken aan de dagzijde van de sluis niet worden geraakt wegens de aanwezigheid vari de houten muurbekleeding. Daarom is dan
ook afgezien van het maken van de afschuining nabij den bovenkant van de muren. Zulks gaf evenwel veel last bij de uitvoering, omdat het alignement van de
bekleeding niet met de schuinte van het vlak kon worden gecorrigeerd.
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Fig. 88. Stalen dekzerkprofiel (type sluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal).

b.

In verband met slijtage door fel stroomend of neerstortend water.

·

De vraag rijst of beton behalve tegen beschadiging door schepen ook beschermd
moet worden tegen de schurende werking van stroomend (rioolwanden, stroombrekers) of neerstortend (stortebedden) water. Deze vraag moet, nu men in staat
is beton te vervaardigen van in groote trekken goede kwaliteit (geen stampbeton,
dicµte beton van juiste gradeering) ontkennend worden beantwoord.
Riolen. Wat rioolwanden betreft, zijn de groote watersnelheden nimmer
van langen d4ur (telkens over een gedeelte van den vul- en ledigingstijd), zoodat
het zich laat aanzien, dat het beton deze eeuwen lang zal kunnen weerstaan. Zoo
zijn de riolen van de sluizen van het Panamakanaal (verval 10 m) en die te IJmuiden
(verv2l wisselend van 0 tot 4,50 m, echter meestal niet grooter dan 1,50 m) onbekleed, evenals die van de sluizen van het Albertkanaal (verval 10 m) en te Wijk
bij Duurstede (max. verval 8,60 m).
Tot het onbekleed laten van de riolen van de sluizen van het Albertkanaal
(België) is men schoorvoetend overgegaan (zie "de Ingenieur" no. 19 van 1938,
hoewel in het artikel van ing. A. Bijls in "de Ingenieur" no. 41 van 1936 nog sprake
· was van een gietijzeren bepantsering).
Stortebedden, breekbalken. Het beton, hetwelk deel uitmaakt van
stortebedden, wordt wel eens met staalbeton bekleed (sluis nabij Born, verval
11,35 m, Julianakanaal), doch zulks is een quaestie van smaak te achten. Onbekleed
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zijn de stortebedden van de sluis nabij Zutphen (Twenthe-kanalen) en die van
de sluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal, waarbij zij met den sluisvloer
samenvallen.
Het bekleeden vàn richels of van stroomverdeel- en breekbalken (fig. 9) met
zware hoekstalen aan de door het stroomende water aangevallen scherpe kanten
zal aanbeveling verdienen. Eventueel ware ter plaatse van de aangevallen vlakken
de betondekking wat te vergrooten (bv. van 0,0_5 m tot 0,07 à 0,10 m), waardoor
de levensduur van het betrokken onderdeel onget)Vijfeld zal worden vergroot.
§ 27.

STOPSTREEPEN, IN VERBAND MET DE NUTTIGE
KOLKLENG TE.

Doel. Het is aan te bevelen de nuttige kolklengte te markeeren, omdat het
zoowel voor de schepen in de kolk als voor het kunstwerk gevaar zou kunnen
opleveren om daarbuiten gemeerd te liggen. Immers moet worden voorkomen,
dat de schepen met de zich bewegende deuren (puntdeuren) in aanraking komen,
dan wel gedurende het aflaten van de kolk met een stortmuur (hooggelegen drempel,
fig. 9, 48 en 50) of met buiten de deuren uitstekende stroomverdeelbalken (fig. 8).
Ook moeten de uitsteeksels van een zich sluitende hefdeur gevrijwaard worden
tegen aanraking met een in de kolk liggend schip.
Bovendien kan de wijze, waarop de kolk op peil wordt gebracht oorzaak zijn;
dat de schepen niet te dicht bij de deuren mogen komen te liggen (§ 8) 1 ). Het
maakt hierbij een verschil uit of door de zich . vóór het schip bevindende deur
zal worden gevuld of geledigd. In het eer!lte geval zal het schip verder uit de deur
moeten blijven, dan in het andere.
De nuttige kolklengte wordt veelal gemarkeerd door in het voorvlak van
de muren aangebrachte stopstreepen (zie bv. fig. 50,· letter s).
Plaats. Bij sluizen, welke naar weerszijden vervallen hebben te keeren
van dezelfde orde . van grootte, zouden het beste telkens twee stopstreepen op
eenigen afstand uit . elkander kunnen worden aangebracht, omdat opvarende
schepen met hun steven verder van de deur( en) er vóór verwijderd zullen moeten
blijven, dan de boeg van die er achter. Hoe het verval dan dok gericht is, telkens
moeten de opvarende schepen dus stoppen vóór de het verst van de deur( en)
verwijderde stopstreep. Terwijl laatstbedoelde stopstreep meestal wit van kleur
is, maakt men . de andere doorgaans rood.
De nuttige kolklengte wordt dan aangegeven door de witte streep voor het schip
en de roode er achter.
Voor een opvarend schip beduidt de zich er vóór bevindende roode streep
voorts: ,,ter wille van de kans op stooten tegen de deur(en) of tegen den stortmuur
bij slingeren van het schip in langsrichting gedurende het op peil brengen van
de kolk, gevaarlijk om buiten te steken". Vandaar, dat de roode streep nog eenige
speling (1 tot 1,50 m) moet toelaten. Voor. de witte streep is geen speling noodig:
een daarvóór gestopt schip zal bij slingering nergens mede in aanraking
kunnen komen.
Wanneer de sluis steeds verval naar één richting heeft te keeren, of wanneer
het verval in één bepaalde richting sterk domineert, zullen de schepen de gesloten
beweegbare waterkeering van het benedenhoofd slechts naderen wanneer er bij
1 ) Schutsluis te Wijk bij Duurstede: schadelijk kolkgedeelte vóór het schip 10 m lang in verband
m ~t de aanwezigheid van rioolmonden,
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groot verval door zal worden geledigd, in welk geval de schadelijke kolklengte
doorgaans veel kleiner is, dan voor kolkvullen. Alsdan zou bij het benedenhoofd
slechts kunnen worden volstaan met één streep op de plaats van de roode en
zouden alleen maar twee streepen kunnen worden geplaatst bij het bovenhoofd.
Het onlogische van deze oplossing is, dat de nuttige kolklengte dan grooter is
voor afvarende schepen, dan voor opvarende. Daarom zou gevoegelijk bij .het
bovenhoofd kunnen worden volstaan met één streep en wel op de plaats van
de witte. Het voordeel van deze laatste oplossing is, dat misverstanden zijn
buitengêslöten. Voorts behoeft slechts de helft van het aantal streepen te worden
onderhouden (ontdoen van slib, dat de streepen onzichtbaar zou maken).
·
Voor van puntdeuren voorziene naar één richting keerende sluizen zou zelfs
de streep nabij het benedenhoofd niet behoeven te worden gemaakt, omdat de
markante overgang van den van de deur afgekeerden kopwand van de deurkas
naar den dag van de sluis haar taak zou kunnen overnemen.
Voor naar twee zijden keerende, van puntdeuren (eb- en vloeddeuren) voorziene,
sluizen zouden de stopstreepen zelfs geheel'achterwege kunnen blijven: de markante
overgangen der deurkassen naar den dag van de sluis zullen haar taak' kunnen
overnemen. Trouwens er zou constructief geen geschikte plaats voor kunnen
worden gevonden.
Voor sluizen voor de groote vaart zijn stopstreepen, onafhankelijk van het
te bezigen deurtype, minder noodzakelijk te achten, omdat de schepen worden
gemeerd door zich op den wal bevindende personen, die de sluis goed kennen.
Bovendien zouden stopstreepen , vooral als de muren door een houtbekleeding
zijn beschermd (fig. 75), niet voldoende opvallen.
Vaststelling schutkolklengte. Nadat de plaats der stopstreepen, of,
zooals bij zeesluizen, de theoretische plaats er van, is vastgesteld, kan de lengte
van het sluisgebouw worden bepaald naar de quttige kolklengte.
Opgemerkt zij, dat een en ander bij sluizen, welke in hoofdzaak naar één
zijde keeren, onafhankelijk is van het feit of nabij beide hoofden één of twee stopstreepen zijn aangebracht 1 ) dan wel twee bij het bovenhoofd en één bij het
benedenhoofd. Wat .dat aangaat zijn de drie oplossingen gelijkwaardig te achten.
Constructie stopstreepen. Men vervaardigt stopstreepen van vorstvaste

Fig. 89.

Stopstreep met witte en roode steen

(schutsluis nabij Tiel in het Amsterdam-Rijnkanaal)

1

) Bij de Beatrixsluis te Vreeswijk zijn nabij , beide · hoofden twee stopstreepen geplaatst op 2 m
en op 4 m· van de deur, hoewel het een geval betrof, waarbij met in totaal twee streepen kon worden
volstaan. Voor de maat 4 m, zie ook § 8, blz . 25.
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geglazuurde klinkers. Het gladde oppervlak is gewenscht met het oog op het
ontdoen van slib en andere verontreiniging. Ter bescherming tegen aanvaring
brengt men het buitenvlak aan op 1 à 2 cm achter den voorkant van den muur
(fig. 89), liefst nabij een wrijfijzer. Stopstreepen moeten reiken van een weinig
boven den laagsten waterstand tot royaal boven den hoogsten.
Wanneer nabij de deuren slechts met één streep wordt volstaan, laat men
die meer in het oog springen door haar gedeeltelijk wit, gedeeltelijk rood te maken
(schutsluis nabij Tiel, Amsterdam-Rijnkanaal). 1
Beide sluismuren worden van stopstreepen voorzien.
§ 28.

BOLDERS.

De belangrijkste onderdeden van een schutsluis, waarmede de scheepvaart
rechtstreeks te maken heeft, zijn de bolders. Vorm en plaats moeten doelmatig
zijn: het missen van een bolder zou ernstige gevolgen kunnen hebben (zie § 45).
a. Schutsluizen voor de zeescheepvaart.
Plaats van de bolders. De trossen van zeeschepen zijn over het algemeen
te ·zwaar om door één man te worden bediend. Meestal wordt een dunne lijn van
het schip af op den wal geworpen, waaraan de tros is bevestigd. Door het inhalen
van dé lijn komt de tros op den wal. Hij wordt door meerdere menschen versjouwd
en om den gewenschten bolder geslagen. Deze wijze van handelen impliceert,
dat de bolders niet te dicht bij den dag van de sluis mogen komen te staan, omdat
anders het gevaar bestaat, dat de personen, die er mede sjouwen, in het water
zullen vallen. Bij de Noordersluis te IJmuiden zijn de bolders op 3,50 m uit den
dag van de sluis geplaatst. Tusschen de bolders aanwezige hekken dienen voor
het vastgrijpen, îndien het sjouwen met een tros te zwaar blijkt te zijn. De bovenregel van die hekken is van een houtvulling voorzien om ook bij felle koude te
kunnen worden vastgegrepen. In aanzicht zijn de uiteinden der hekken afgerond
om te voorkomen, dat er trossen bij het er mede sjouwen (vooral ten behoeve
van de achterste bolderrij, zie hieronder) aan zullen vasthaken: ook loopt de bovenregel daarom aan de uiteinden loodrecht omlaag tot in het beton {zie§ 11, punt 13).
De bolderafstand bedraagt ± 12 m.
Bij de Nordschleuse te Bremerhaven daalt het sluisterrein achter de schutkolkmuren onder 1 : 8, niet alleen ter vermindering van den gronddruk er achter,
maar ook voor het gemakkelijker sjouwen met de zware trossen. Een bezwaar
van deze oplossing is, dat het moeilijk is om ter plaatse zonder trossen te loopen
en bij gladheid zelfs onmogelijk.
Het plaatsen van de bolders langs den voorkant der muren zou ook niet
gunstig zijn voor de. schepen met hooggelegen dekken : de trossen zouden dan
niet voldoende schuin op de muurrïchting omhoog gaan, waardoor zij een onvoldoend groote kracht loodrecht op den muur zouden kunnen opnemen. Voor zeer
hooge schepen zouden de bolders op 3 à 3,5 m uit den dag van de sluis nog te
dicht bij den voorkant der muren staan, al is deze afstand feitelijk vergroot met
de breedte der wellicht aanwezige drijfvlotten volgens fig. 75. Ten behoeve van
deze schepen zijn nog bolders gewenscht op 16 à 18 m uit den dag van de sluis
en op dubbelen onderlingen afstand.
Bolders op eenigen afstand uit den voorkant der muren hebben bij toepassing
van puntdeuren het bezwaar, dat de trossen in conflict komen met de deurleuningen.
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Dit bezwaar zal niet worden gevoeld. indien de bij open deur achterste leuning
voldoende ver uit den dag van de sluis is gelegen en de voorste is weggelaten.
Sterkte. In elk geval moeten de trossen vóór de bolders bezwijken. Men
treft langs kanalen wel eens bolders aan, welke geheel scheef zijn getrokken,
waardoor een luschvormig einde van een tros er af zou kunnen schieten, hetgeen
onder omstandigheden fataal zou kunnen zijn.
Terwijl bij de Noordersluis te IJmuiden d~ voorste bolders met de gebruikelijke zekerheid berekend zijn op een troskracht van 40 t, zijn de achterste berekend
op een van 125 t.
Vorm. De boldervorm moet zoodanig zijn, dat de trossen niet kunnen
losschieten en gemakkelijk kunnen worden aangeslagen. Een doelmatige boldervorm
wordt door fig. 90 gegeven.

BOLDER

Fig. 90. Bolder voor zeesluis.

Fig. 91. Haalkom met bolder.

Bolders voor kl~ine vaartuigen (sleep booten). Het verdient aanbeveiing,
behalve bolders op de muren, ook enkele in de muren te plaatsen ten behoeve
van het zonder de hulp van buiten af meren van sleepbooten en andere kleinere
vaartuigen, bv. één verticale rij per 30 à 50 m en een extra rij nabij de hoofden
(fig. 91). De afstand der bolders in elke rij ware ongeveer 1,65 m te maken
(zie blz. 178).
b.

Schutsluizen voor de binnenscheepvaart.

Plaats van de bolders. De trossen van schepen voor de binnenscheepvaart
kunnen door één persoon worden bediend. Bij de oudere sluizen en ook bij vele
nieuwere word~n zij niet door op het schip ·staande personen om den bolder
geslagen. Voor de oudere sluiten met kolken, welke breeder zijn dan de sluishoofden
zou dat trouwens ook .niet gemakkelijk gaan, omdat de varende schepen veelal
te ver uit de muren verwijderd zouden zijn.
Voor moderne sluizen, welke over de geheele lengte één wijdte hebben,
is het aan te bE-vekn de bolders zoodanig te ontwerpen, dat de trossen v_an het
schip uit kunnen worden bediend. Zulks impliceert, dat de op de mtiren aanwezige
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bolders langs den voorkant worden geplaatst, bv. onmiddellijk achter de stalen
dekzerkbekleeding.Bij toepassing van natuursteenen dekzerkbekroningen zou zulks uiteraard ·
niet mogelijk zijn,: een op deze steen geplaatste bolder zou mèt de steen in het
water kunnen worden getrokken. .
Het groote voordeel, dat met het plaatsen van de bolders langs den voorkant
der muren kan worden verkregen, is, dat het looppad langs de muren niet door
gevaar voor struikelen opleverende trossen wordt gekruist. He_t is gebleken, dat
bolders op eenigen afstand achter de muren, zooals bij sluizen voor de groote
vaart noodig, kunnen -worden ontbeerd. Voorts vermijdt men dan nabij de sluishoofden (vooral tusschenhoofd) voor de trossen den hinder; welke de deurleuningen
(puntdeuren) geven. •
·
Behalve op de muren zijn nog bolders noodig op lager peil ten behoeve van
de sch.epen, welke in de kolk met het water op en neer gaan. Gedurende het
vullen of ledigen van de kolk moet de gelegenheid bestaan de trossen te verpakken,
reden wa·a rom het gewenscht is de bolders in de verticale rijen te plaatsen op
ongeveer 1,65 m onderlingen ~fstan~. Het is gebleken, dat de beste plaats voor
den ondersten bolder ongeveer 0,60 m boven het laagste water is.
Aangezien het vullen en ledigen van de kolk tegenwoordig in snel tempo
geschiedt, is het gewenscht den schippers het begin daarvan door een geluidsignaal
kenbaar te maken. Hiervoor komen sirenen en cla_xons in aanmerking. Voor de
eene schutkolk van de Beatrixsluis te Vreeswijk zijn sirenen gebrui~t, voor de
andere claxons. Sirenen bleken bedrijfszekerder te zijn en wegens haar doordringender geluid doelmatiger. De signalen zijn in den scheidingsmuur der beide
kolken geplaatst om te voorkomen, dat het voor de eene kolk bestemde geluid
een misverstand zou veroorzaken in de andere koik.
De horizontale afstand der bolders mag niet te groot worden gekozen. Een
afstand van 12 à 17 m is juist te achten. Deze afstand is veelal afhankelijk van de
toevallige lengte der bouwblokken, waaruit de kolkmuren bestaan (één, hoogstens
twee bolderrijen per blok). Alleen bij de sluisdeuren zal de afstand kleiner moeten
zijn, bv. 4 m. Op bolder a (fig. 92) kan nl. een volgens het pijltje varend schip

Fig. 92. Plaats van de bolders in de schutkolk van een schutsluis voor de binnenscheepvaart.

niet afremmen zonder zelfs voorbij de roode stopstreep (§ 27) te komen of, in het
ergste geval, de deur te raken, te,;wijl die bolder juist gunstig ligt voor een schip,
dat tegen het pijltje in vaart en achter in de kolk komt te liggen.
Dit logische beginsel heeft geen toepassing gevonden voor de sluizen van
het Amsterdam-Rijnkanaal te Vreeswijk en te Wijk bij Duurstede, wel echter
voor de sluis in hetzelfde kanaal te Tiel (fig. 145). De reden daarvan is, dat het
sluispersoneel van de Beatrixsluis er desgevraagd de aandacht op vestigde, nadat
de sluis eenigen tijd in bedrijf was en die te Wijk bij Duurstede reeds vrijwel
was voltooid.
·
Ook bij de schutsluizen in den Vaartschen Rijn, wederzijds van het Amsterdam178

Rijnkanaal, zouden nabij de deuren meer bolders kunnen zijn geplaatst (fig. 155b,
letter Q), een verzuim, dat nog te herstellen is.
Vorm. De boldervorm moet zoodanig zijn, dat de trossen gemakkelijk
zijn aan te slaan en te verwijderen. Er rekening mede houdende, dat een tros
tegenwoordig meestal in een lusch eindigt, is een bolder volgens fig. 93 (zie ook
fig. 71b) praktisch te achten : hij is geschikt voor het gebruik als bolder, voor
het aantrekken 'van de schepen met den schippershaak en voor het afduwen
daarmede (het gat in het verticale boldereinde). Bovendien wipt een tros bij het
er mede langs den voorkant van den muur loopen er gemakkelijk overheen.

Fig. 93. Bolder voor een binnenscheepvaartsluis (type AmsterdamRijnkanaal) .

Fig. 94.

Bolder in stalen damwand.

De in de muren aanwezige bolders zijn geteekend in fig. 91. Zij zijn geplaatst
in nissen, welke niet van het goedkoopere gietijzer zijn vervaardigd, doch van
gietstaal in verband met het stukstooten door schepen 1 ) . De bolders zijn gemakkelijk te vernieuwen (§ 11, punt 7). Schrijver heeft voor kleine sluizen nauwere
boldernissen toe-gepast, doch deze bleken aan schippershaken te weinig bewegingsvrijheid te geven. De bolders zijn robust geconstrueerd in tegensteling met de
ouderwetsche haalkommen, welke meestal verbogen zijn of zoo zwaar beschadigd,
dat zij onbruikbaar zijn (§ 11, punt 9).
Fig. 94 geeft een type bolder in stalen damwanden aan. ·
Voor binnenscheepvaartsluizen worden bolders met de gebruikelijke zekerheid
berekend op een troskracht van 15 t. Ook hier geldt, dat de tros vóór den bolder
moet bezwijken.
Drijvende bolders. Indien doorloopend zeer groote vervallen zijn te
overwinnen, bv. bij sluizen, welke twee kanaalpanden met groot peilverschil
verbinden, worden wel drijvende bolders in de plaats van bolderrijen gebezigd 2) .
1)

Gietijzer zou kunnen w_orden toegepast indien drijfbalken of -vlotten aanwezig zouden zijn.-

2) Bij sluizen met uitzonderlijk groote vervallen, waarbij de schepen gedurende het vullen van de

kolk tegen den muur, waaraan _zij gemeerd zijn, worden aangedrukt (zie blz. 29) zou het overweging
kunnen verdienen de drijvende bolders zoodanig in te richten, dat de schepen als het ware langs den
muur omhoog rollen (voorkoming van beschadiging van de scheepshuid door de wrijving). Daartoe
zou de combinatie boveneinde drijflichaam - verbindingsstang - bolder een met de schepen op en
neer gaand "wrijfijzer" kunnen worden, dat een weinig (bv. 0,01 m) buiten de ingebetonneerde wrijfijzers
moet steken, in dwarsdoorsnede zoekend moet zijn afgewerkt tot een weinig buiten den dag van de sluis
en voldoende zwaar gemaakt om weerstand te bieden aan alle denkbare krachten en scheepsstooten
(geleidings~ollen achter en op zij).
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Fig. 95. Drijvende bolder (ontwerp).
Holle geleidingsrails tegen vastvriezen (verwarmingselement inhangen) ; balk A dient om bolder in hoogsten stand vast te houden (onderhoud).

Deze soort bolders gaan met de schepen op en neer en bevallen zeer goed. Uiteraard
moet de bedrijfszekerheid zeer groot zijn (fig. 95, ontwerp naar dat van de drijvende
bolders van de sluis nabij Born in het Julianakanaal, verval 11,35 m). De bezwaren
aan de toepassing verbonden zijn: dure muurconstructie (er moet ruimte aanwezig
zijn voor het bergen der bolders) en kans op vastvriezen. Het eerste bezwaar
moet onder de bepaalde omstandigheden het maken van de bolders waard zijn.
Aan het tweede bezwaar is tegemoet te komen door electrische verwarming der
geleidingen. In de sluis nabij Born, waarbij geen verwarming is t9egepast, is
het zelfs wel voorgekomen, dat de bolders op laag peil vastvroren en na het opkomen
van het water, waarvan de temperatuur uiteraard boven het vriespunt was, plotseling
losschoten, door de dekzerk heen.
Als beginsel moet gelden, dat de schippers onder alle omstan4igheden van
de bolders -op aan kunnen.
§ 29.

LADDERS.

Doel, te stellen eischen en plaats. Ten einde communicatie tot stand
te brengen tusschen de schepen in de kolk en het sluisterrein, worden tegenwoordig
ladders aangebracht. De onderlinge afstand houdt verband met de bereikbaarheid
voor drenkelingen. Wanneer de -ladders verspringend in de muren worden aangebracht, is één ladder per twee muurblokken voldoende te achten.
Aan ladders zijn de volgende eischen te stellen:
Voor de scheepvaart: stijve boom en (slappe verbuigen te spoedig); sporten,
waarop de schippershaken weinig vat hebben (fig. 96 geeft een foutieve
constructie aan, fig. 97 een juiste (§ 11, punt 9) );
Voor het onderhoud: gemakkelijk uitwisselbaar (§ 11, punt 7);

t=1
V, .

LASSCHEH

1

~

·

Fig. 96. Ladder in sluismuur
(foutieve constructie).

Fig. 97. Ladder in sluismuur (juiste constructie) ' met
laddernis (type Amsterdam-Rijnkanaal).
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Voor de drenkelingen: de ladders moeten reiken tot 1 m onder den laagsten
waterstand, behalve, wanneer drijfbalken of -vlotten aanwezig zijn,
· in welk geval het geen zin heeft ze dieper te doen reiken dan deze
objecten in laagsten stand (§ 11, punt 14).
De ladders worden ten behoeve van het onderhoud aan stangen of ankers opgehangen. Men vergrendelt ze om stelen te voorkomen en om tegen te gaan, dat zij uit
hun hengsels zouden kunnen worden gelicht door schepen, welke er wederrechtelijk
aan vastmeren en bij het vullen van de kolk met het water omhoog gaan.
Het van en op de ladders stappen moet vergemakkelijkt zijn (zie § 11, punt 12).
Bij de sluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal zijn de nissen van boven afgewerkt
als aangegeven in fig. 97. Het dekzerkprofiel loopt over de laddernis door om te
voorkomen, dat de trossen er in zullen haken bij het er mede over de muren loopen
(zie § 11, punt 13). De scherpe onderkant van het profiel is afgerond ter wille
van de wreven der voeten van de gebruikers. De handgrepen zijn zoodanig, dat
zoowel linksche als rechtsche schippers er gebruik van kunnen maken (zie § 11,
punt · 13). Slechts één handgreep per ladder, zooals men hier en daar aantreft,
is verkeerd, omdat het noodig is met twee handen te werken om niet om zijn
lengte-as te draaien (koppel : horizontale ontbondene lichaamsgewicht reactie door vastgrijpende hand).
Er zijn constructeurs, die langs elke bolderrij een ladder wenschen om
onwillige trossen te kunnen lossen. Van den anderen kant achten zij zulks wel
wat overdreven en brengen dan om de andere bolderrij een ladder aan. Aangezien
zulks geen aanleiding tot klachten geeft, gaat schrijver nog verder en brengt bij
geen der bolderrijen een ladder aan. Hij plaatst bolders zooveel mogelijk in het
midden van een muurblok (betere verdeeling van de troskra'cht) en de ladders
aan het einde (betere plaats voor de sponning, zie § 33-5). ·
Soms worden sommige ladders tot op den sluisbodem doorgetrokken, hetgeen
gemak zou opleveren bij het verrichten van herstellingen in de drooggelegde sluis
en voor het te water helpen van duikers. Naar schrijvers meening heeft zulks geen
zin. De hoogst enkele keer dat de sluis is drooggelegd zou gevoegelijk de aanwezige
ladder met behulp van een normalen houten kunnen worden verlengd, terwijl
duikers doorgaans met behulp van een lijn en een ladder, bevestigd aan een
hulpboot, in en uit het water worden geholpen.
Bij het inhangen van de hefdeur van de sluis te Wijk bij Duurstede (Amsterdam-Rijnkanaal) is de wenschelijkheid gebleken de ladders in de omgeving van
de deuren zoodanig te plaatsen, dat er communicatie mogelijk is van het water
ter. weerszijden van de deur naar welken sluismuur ook. Zulks zal tot tijdsbesparing
leiden (kleine afstanden met een roeiboot af te leggen). Hiertoe zullen mogelijk
enkele extra ladders noodig zijn.
Goedkoopere constructie. Ladders, welke niet met schippershaken in
aanraking kunnen komen, zouden van de goedkoopere constructie volgens fig. 96
kunnen ~ij, zooals ladders in kelders voor de bewegingswerktuigen, in schuifschachten, kabelkokers e.d.
•
·
§ 30.

PEILSCHALEN.

Doei. Peilsçhalen zijn noodig om te constateeren of de waterstand wederzijds
· van de deuren voldoende genivelleerd is om tot openen er van over te gaan en,
zoo zulks automatisch wordt aangegeven,. om de automatiek te kunnen controleeren (zie § 51).
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Constructie, plaats en afleesbaarheid. Voor sluizen, welke niet zoo
wijd zijn, dat de peilschalen niet van den overstaanden muur af kunnen worden
afgelezen, is de aangewezen plaats voor de peilschalen de muur tegenover den
bedieningspost. Voor wijdere sluizen zal de bediening zich op de deur moeten
begeven om de peilschalen te kunnen aflezen. Alsdan is de beste plaats er voor
de muur aan de zijc,le van den bedieningspost. In twijfelgevallen moeten beide
muren van peilschalen worden voorzien.

HORIZONTALE OOORSNEOE

F

Fig. 99a. Peilschaalbevestiging.

90
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Fig. 98. Peilschaalverdeeling voor een 18 m
breede sluis (Amsterdam-Rijnkanaal).

Fig. 99b. Peilschaalbevestiging (onlogische vorm
der ankers).

1

Hoe wijder sluis, hoe grooter schaalverdeeling, letters en cijfers. Het spreekt
vanzelf, dat een en ander aan grenzen is gebonden. Voor de 18 m wijde sluizen
van het Amsterdam-Rijnkanaal te Wijk bij Duurstede en te Tiel zijn goed afleesbare
peilschalen geconstrueerd (fig. 98).
Op eenigen afstand goed afleesbare peilschalen moeten vooralsnog speciaal
183

worden besteld. De ontwerper overtuige zich ~ n de doelmatigheid door het
ontwerp op ware grootte van den gewenschten afstand af te beoordeelen.
Meestal zijn peilschalen van geëmailleerd staal vervaardigd. In zeewater
voldoen zulke peilschalen slecht wegens het roesten van het staal. Daarom zijn
voor de Noordersluis te IJmuiden peilschalen van geëmailleerd lava toegepast
(dikte ± 3 cm), welke zeer goed voldoen. Zij worden in een uitgespaarde sponning
met mortel bevestigd.
Verlichting. Indien de terreinverlichting onvoldoende is voor het verlichten van de peilschalen, is het gewenscht deze afzonderlijk te verlichten. Aangezien peilschalen slechts behoeven te worden afgelezen bij gesloten deur, zou
de verlichting op de deur kunnen worden opgesteld en met een schakelaar kunnen
worden ontstoken voor het aflezen.
Opstelling. Peilschalen, van welk materiaal ook vervaardigd, zijn bros.
Daarom moeten zij beschermd tegen scheepsstooten worden opgesteld (fig. 99a).
Dynamische peilschalen. Behalve de hierboven besproken statische peilschalen zijn veelal ook dynamische gewenscht, bv. in het zeegebied om in staat
te zijn den zeestand te allen tijde af te lezen. Bij zeer groote sluizen is een dergelijke
peilschaal zelfs in de bedieningsposten gewenscht. Soms zijn deze peilschalen
zelfregistreerend.
Voorts treft men wel eens peilschalen aan, welke aangeven, wanneer een
sluisdeur bij eenig verval kan worden geopend (differentiaalwaterstandsrheters,
zie ook § 51).
De c6mmunicatie van dynamische peilschalen met het buitenwater make
men nauw en niet hooger dan 1 m onder den laagsten waterstand, ten einde den
invloed van kleine golfjes te ontgaan.
§ 31. 'KELDERS VOOR BEWEGINGSMECHANISMEN.

De ten behoeve van de bewegingsmechanismen, bv. van deuren .o f van
schuiven, te maken kelders moeten zich volkomen bij deze aanpassen. Zij moeten
met forsche hand om de werktuigen heen worden ontworpen, waarbij rekening
is te houden met de noodige overruimte voor het ve"rrichten van onderhoudswerkzaamheden (zie ook § 49).
Bij de vormgeving houde men rekening met de wapening en met de bekisting
(zie § 33-5).
Afdekking. Bij het ontwerpen van de afdekking van de kelders, geve men
zich rekenschap van de montage en demontage der werktuigen en van de eischen,
welke het onderhoud der machines stelt. Zoo moet de afdekking, welke men liefst
als een vast plafond ontwerpt, voorzien zijn van de noodige wegneembare gedeelten.
Deze laatste bestaan uit gedeelten, welke slechts hoogst zelden behoeven te worden
verwijderd (zware luiken) en uit gedeelten, welke moeten dienen voor het geregelde
onderhoud der bewegingsinrichting.
De zware luiken zouden van staal of van beton kunnen zijn, de gemakkelijk
te verwijderen luiken zouden stalen of ijzeren luiken kunnen zijn, gevat in de
zware of geplaatst in het vaste plafond.
Ook zouden in het vaste plafond luikjes noodig kunnen zijn voor hoogst
zelden voorkomende werkzaamheden, zooals bv. een "straatputje" met deksel
boven de as van een Panamawiel (zie § 52) voor het verwijderen er van.
Het maakt verschil uit of de luiken in een verkeersweg komen te liggen of
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er buiten. In het laatste geval maakt het weer verschil uit of zij berekend moeten
worden op zware voertuigen, bv. ten behoeve van het onderhoud, zooals verplaatsbare hijschwerktuigen 1 ), of uitsluitend op voetgangers.
Stalen luiken hebben het voordeel plaatselijk, tusschen de verstijvingen in,
nagenoeg geen constructiehoogte te vorderen, zoodat het bewegingswerktuig ten
opzichte van dekzerkhoogte op hooger peil kan worden geplaatst (beperking
dekzerkhoogte, zie § 21). Zoo is het mogelijk de stalen afdekking zoodanig te
ontwerpen, dat de hoogst uitstekende onderdeelen van het mechanisme juist
tusschen de verstijvingen passen. Alsdan is voor het luik, mede in verband met
het doorbuigen, een constructiehoogte van 0,02 m voldoende te aeshten.
Veelal worden ais losse kelderafdekking in den handel zijnde rammelvrije
luiken toegepast, doch de ondervinding, bij het Amsterdam-Rijnkanaal opgedaan,
heeft geleerd, dat deze het bezwaar hebben gemakkelijk vast te klemmen, bv.
bij vorst of groote zoi;m ehitte of door het zich in de voegen afzetten van vuil.
Bovendien laten zij in de voegen regenwater door, dat vuil in de kelders brengt.
, Bij het genoemde ,kanaal worden in het vervolg slechts rammelvrije luiken
toegepast, wanneer zij in een verkeersweg komen te liggen en bijgevolg niet mogen
rammelen. Overigens is men tot het ouderwetsche type teruggekeerd, dat bestaat
uit een verstijfde stalen plaat, bv. nopjesplaat, welke is opgelegd op afwaterend
gemaakte goten van [-staal (fig. 101). De afwatering kan buiten de kelders plaats
hebben in een gemaakte draineering, welke door haar ligging, kort onder maaiveld,
gemakkelijk is te onderhouden . .
Wafelstaal voor platen toe te passen verdient geen aanbeveling, omdat er
de afwatering slecht bij is (roestvorming op de diepgelegen gedeelten). Vlakke
platen zijn te glad en geperforeerde platen zijn onbruikbaar omdat zij niet
waterdicht zijn.
Betonnen luiken worden veelal met profielstaal omzoomd (bv. [-staal). De
overliggende profielen worden op elkander verankerd door er aan vastgelaschte
staven, welke tevens de wapening vormen. Men geve zware betonnen luiken
zoodanige oplegging, dat zij op regelmatige afstanden ondersteund worden:
zonder speciale voorzieningen zullen de opleggingen niet strooken ! Voorts geve
men et zich rekenschap van hoe de zware luiken zijn aan te pikken.
Ten slotte bedenke men, dat moeilijk te verwijderen luiken aanleiding geven
tot verwaarloozing van de bewegingswerktuigen, welke zich er onder bevinden.
Vloeren. Keldervloeren legge men steeds afwaterend. De hoogte der kelders
onder de vaste afdekking behoeft niet zoodariig te zijn, dat men er rechtop kan
staan; waar zulks voor _montage of reparatie noodig is, behooren luiken aanwezig
te zijn. In elk geval moet het mogelijk zijn het periodieke verfwerk te verrichten.
Waar de vloeren besmeurd kunnen geraken met olie of vet, verdient het
aanbeveling het beton te behandelen met een in den handel zijnd chemicalie,
dat het daartoe bestand maakt. Tegelen vloeren en plinten zijn geheel overbodig
te achten: daartoe verk;eert men te zelden in de kelders:
Bevestiging electrische kabels. Electrische kabels bevestige men niet
onmiddellijk tegen de kelderwanden, doch met eenige tusschenruimte, zoodat
vuilmeevoerend condens- en druipwater er achter langs kan. Voor de bevestiging
der kabels zijn in den handel verkrijgbare stalen "invoegers" (fig. IOIJ. ) op hun plaats.
Vervaardigen kelders.
1)

Het betonwerk der kelders is fijner dan het ruwe

Bv. dr op blz. 147 bedoelde hijschlier.
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betonwerk van den overigen onderbouw van de sluis. Het verdient daarom àanbeveling beide gedurende de vervaardiging zooveel mogelijk van elkander te
scheiden: men moet de kelders nà het overige werk vervaardigen. Het gedeelte
achter de muren (fig.155b) wordt het beste gemaakt nadat de aanaarding van de
sluis tot aan den onderkant er van is genaderd (zie § 33-5).
§ 32.

KRUISINGEN VAN KABELS EN LEIDINGEN, BEKEN e.d.

a. Kruisingen van kabels en leidingen.

Vaarwaters worden over het algemeen gekruist door leidingen van allerlei
aard, zooals 'electrische leidingen (hoog- en laagspanning) en waterleidingen. Zij
1
deelen dan ook de landstreek radicaal in tweeën.
Indien geen vaste overbruggingen aanwezig zijn, worden de leidingen veelal
gelegd in een dwars over het water gebaggerde sleuf. Het leggen en de aanwezigheid
der leidingen zijn hinderlijk voor de scheepvaart, het leggen wegens de er aan
vooraf gaande werkzaamheden, welke de vaart be,emmeren of stremmen, de
aanwezigheid wegens het noodzakelijke verbod om ter plaatse te ankeren en de
kans, dat beschadigingen door slepende ankers of door wederrechtelijk gebruik van
ankers zullen voorkomen. Indien er in het vaarwater sluizen of vaste bruggen
aanwezig zijn, zijn deze dan ook de aangewezen plaatsen voor het bewerkstelligen
van bedoelde kruisingen. Wanneer er over de sluis geen vaste brug aanwezig is
(bv. zeevaartsluizen) of geen hefportaal (binnenscheepvaartsluizen, welke niet
van hefportalen zijn voorzien) worden er ten behoeve van de kruisingen speciale
voorzieningen getroffen.
Constructie voor groote zeesluizen. De eenvoudigste te treffen voorziening bestaat uit het maken van kabelsleuven, welke ook plaats zouden kunnen
bieden aan waterleidingen. Kabelsleuven bestaan uit een verticale sponning in
elk der muren en een daarmede correspondeerende horizontale in den vloer.
Wanneer de schutkolkbodem van een zinkstuk is voorzien, worden de sleuven
in een der hoofden aangebracht, dus ter plaatse waar de geheele dwarsdoorsnede
. uit beton bestaat. De verticale sponningen worden,· om de kabels tegen beschadiging
te vrijwaren en ook welstandshalve, boven den laagsten waterstand met stalen
platen afgedekt, de horizontale sponning met betontegels om te voorkomen, dat
slepende ankers vat op de kabels hebben. De overgang van de verticale sponningen
naar het terrein achter de sluismuren wordt gevormd door een afronding met
een straal vanJ tot 1,50 m.
Aan ·sleuven kleven verschillende bezwaren: het leggen der kabels gaat met
duikwerk en met stremming van de vaart gepaard, de wijze van opsteling der
kabels is zeer onoverzichtelijk, terwijl de kabels waterkabels moeten zijn, geschakeld
in landleidingen. Voorts zijn reparaties aan in de sleuf gelegde waterleidingen
onder den waterspiegel niet- te verrichten.
Daarom worden kabelsleuven niet dikwijls meer als primaire kruising
toegepast. Voor de Noordersluis te IJmuiden komen zij slechts in reserve voor
en dan zijn zij geplaatst in het sluishoofd, waarin de andere voorziening niet
voorkomt (fig. 38). Zulks leidt tot eenige besparing bij het onder de sluis
doorvoeren van kabels voor verlichting van de sluis en voor de bewegingswerktuigen.
De andere voorziening bestaat uit het maken van een kabelkoker van zoodanige
afmetingen, dat er gemakkelijk door kan worden geloopen en er werkzaamheden
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in kunnen worden verricht. De verticale gedeelten worden in de muren geborgen,
het horizontale gedeelte in den vloer. Fig. 100 geeft een overzicht en een doorsnede
van den kabelkoker van de Noordersluis te IJmuiden. Aangezien de sluisvloer
door voegen van de muren gescheiden is, moesten deze ook in den koker worden
doorgevoerd, hetgeen op weloverwogen wijze moest geschieden (beweegbare
manchetten met asphaltvulling) . De verticale gedeelten zijn voorzien van wenteltrappen en van eiken ringen ter bevestiging der kabels. Zij staan ten behoeve van
de ventilatie in open verbinding met den dag van de sluis. De ventilatiekanalen
zijn ter voorkoming van inwateren (regen) naar den dag van de sluis toe afwaterend gelegd. In het horizontale gedeelte zijn ten behoeve van de kabels
bordessen aangebracht. Condensatie- en eventueel lekwater kunnen worden

Fig. 100. Kabelkoker van de Noordersluis te IJmuiden.

verwijderd door een pompje. In verband met een en ander wordt het looppad
op den bodem gevormd door een eikenhouten vlonder. Het is gebleken, dat
lekwater niet voorkomt. In d/en aanvang lekten slechts enkele stortnaden in meters
dikke beton! Het zou daaroin bij voorkomende gelegenheid aanbevelenswaardig
zijn in de stortnaden rondom de kokers een strip Paan te brengen volgens fig. 131.
De beste plaats voor den koker is aan de kanaalzijde van het binnensluishoofd.
Alsdan heeft men niet te maken met belasting door hoog water.
Bij toepassing van kabelkokers zijn alle leidingen te allen tijde te inspecteeren
en kunnen de landleidingen ongebroken doorloopen.
Fig. 101 geeft het ontwerp weer van ·een koker voor een moderne sluis,
waarbij rekening is gehouden met de te IJmuiden opgedane ervaringen. Daarbij
zijn de dure voegvoorzieningen ontgaan door den koker te bergen in een muurblok
van het zoogenaamde bakprofiel, hetgeen mogelijk was, doordat de belasting
door het water vrij constant en gering is. De te IJmuiden toegepaste en in het
blijvende werk opgenomen plaatijzeren bekisting van den koker is achterwege
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gelaten. De kabelkoker leent zich voor het maken van een sprong in den bodem
(vergelijk fig. 49 en fig. 140), vermits deze bij zeevaartsluizen nimmer groot is.
_Tegen het vasthakèn van slepende ankers zijn afsnuitingen aanwezig (fig. 140).
Constructie voor binnenscheepvaartsluizen. Voor het geval binnenscheepvaartsluizen voorzien zijn van een vaste brug of van een hefportaal, worden
geen bijzondere voorzieningen getroffen voor het kruisen van leidingen, in andere
gevallen worden veelal kabelkokers aangebracht, welke, gezien de geringere sluisafmetingen, van · kleinere dwarsdoorsnede . zijn: men behoeft er niet normaal
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Fig. 101.

Ontwerp van ee~ kabelkoker voor een moderne sluis.

loopend doorheen te kunnen gaan. Voor de 12 m breede schµtsluizen in den
Vaartschen Rijn te Jutphaas en voor andere sluizen, welke gebouwd zijn volgens
het bakprofiel, bestaat de koker, welke uitsluitend voor electrische leidingen is
bedoeld, uit een verticale sch~cht achter elken muur uitgebouwd, 0,80 X 0,80 m,
welke overgaat in een koker van dezelfde afmetingen onder den sluisvloer. In
de verticale gedeelten zijn geen vaste ladders, klimijzers o.d. aangebracht: de
hoogte -is niet van dien aard, dat niet bij voorkomende gelegenheid van normale
houten ladders gebruik kan worden gemaakt, welke in de schachten worden
neergezet.
.
De kabels worden door middel van stalen invoegers (fig. 101, zie ook fig.
25a, Iv) bevestigd. In het horizontale gedeelte zijn ten behoeve van de kabels
stalen of betonnen bordesjes aangebracht (betonnen bordessen verdienen met het
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oog op het roesten van staal de voorkeur). De bodem der verticale gedeelten is
een weinig dieper gelegd, dan die van het horizontale gedeelte, waardoor pompputjes worden gevormd. Normaal zal de kahelkoker niet droog zijn: er wordt
slechts gepompt, indien men zich er in wenscht te begeven. De kabels moeten
daartegen bestand zijn.
Om voor het vervaardigen van het horizontale gedeelte van den koker geen
diepere bemaling te behoeven, is het opgevat als bakprofiel én voltooid gesteld
in een irt den natte uitgegraven sleuf. Het er bovenuit stekende wapeningsijzer
is in het beton van den vloer opgenomen. De wapening van den vloer trekt zich
niets van den koker aan.
·
De beschreven koker is aangegeven in fig. 1556, doorsnede AB.
Indien in den koker ook waterleidingen zouden moeten worden opgenomen,
zijn de dwarsafmetingen een weinig grooter te kiezen (uitvoeren van reparaties).
Om het vrij kostbare horizontale gedeelte van den koker te kunnen missen,
zou het vervangen kunnen worden door stalen buizen, bv. <JJ 200 mm, in den
sluisvloer op te nemen (schutsluis in het Smalweesp, naast het verruimde Merwedekanaal, fig. 74, dwarsdoorsnede EF). Deze oplossing zou voor het kruisen van
waterleidingen minder geschikt zijn.
Indien ook de schutkolk van een betonnen bodem is voorzien (bakprofiel)
is men niet aan een bepaalde plaats voor den kabelkoker gebonden. In dat geval
kan er de met het oog op den kabelloop meest voordeelige ·plaats voor worden
gekozen.
b.

Beken e.d.

Indien het vaarwater door een beek of sloot moet worden gekruist, is de
schutsluis er de aangewezen plaats voor: zij vervangt dan een grondduiker
(sluizencomplex te Ravenswaay). In beginsel heeft men dan een grondduiker
volgens fig. 292.
Verwezen wordt verder naar § 65.
§ 33.

1.

ENKELE DETAILS BETREFFENDE VORMGEVING EN
WAPENING VAN HET BETONWERK.

Scheurvorming . .

Het bezwaar, dat aan betonwerk kleeft, is de kans op scheurvorming. Deze
zooveel mogelijk te verkleinen is de taak van den ontwerper en daarin schiet hij
in het algemeen eenigszins te kort. Zelden is een groot betonwerk zonder scheuren
gemaakt, doch de meeste zijn, zooals men in Zwitserland zegt, slechts "Schönheitsfehler' '. Voor de constructie onmiddellijk schadelijke scheuren behoeven bij groote
constructies in gewapend beton niet voor te komen.
Om het ontstaan van scheuren zooveel mogelijk tegen te gaan, is het in de
eerste plaats noodig haar oorzaken te kennen.
Zettingsscheuren. In de eerste plaats bestaan er zettingsscheuren, welke
ontstaan, wanneer de onderkant van een bouwwerk geen continu verloop heeft
(fig. 102). Op staal gefundeerd zal b aan a gaan hangen, waarop dan ook moet
worden gerekend. Op palen · gefundeerd zullen de langere palen onder b bij
gelijke zetting van het geheel minder worden belast, dan die onder a. Ook hiermede
kan rekening worden gehouden (zie § 59, berekening met inachtneming van de
paallengte).
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In vele gevallen zal het nuttig zijn tusschen de gedeelten a en b een verticale
voeg te maken.
Krimpscheuren in dikke muren. In de tweede plaats zijn er scheuren,
welke door het verharden van het beton ontstaan. Het is schrijver opgevallen,
dat dunne constructies over het algemeen minder scheuren vertoonen dan dikke.
De oorzaak hiervan is, dat het beton bij dikke constructies veel eerder is afgekoeld
nabij de buitenvlakken, dan in de kern. Bij het afkoelen ontstaan scheuren, welke
soms na het afkoelen van de kern onzichtbaar worden. Ten einde deze scheurvorming tegen te gaan zal men goed doen cement te bezigen, dat onder het verharden
niet te veel warmte afgeeft, dus zeker geen veredelde cementsoorten. De eenige
scheur, welke tijdens den bouw, in den ,onderbouw van de Beatrixsluis te Vreeswijk
zichtbaar is geweest, was ontstaan .in een muurblok, dat toevallig met een veredelde
cementsoort was vervaardigd, omdat op het juiste oogenblik geen normale cement
beschikbaar was. Voorts gebruike men niet te veel cement èn water. In de practijk
is gebleken, dat een hoeveelheid cement van 340 kg per m 3 gemaakt werk, waarbij
de inhoud van het wapeningsijzer is afgetrokken, goed voldoet. Bij een geringere
hoeveelheid cement laat de betonspecie zich slecht verwerken, meer cement
bevordert scheurvorming. Men wake tegen te droge betonspecie: de specie moet
gemakkelijk om het wapeningsijzer heenvloeien (voorkoming' grindnesten). Dat

Fig. 102. Aanzicht van een bouwwerk, waarbij
de fundeeringsdiepte sprongsgewijze verandert
(kans op zettingsscheuren).

Fig. 103. Op staal gefundeerde betonplaat.Bij het krimpen treedt de grootste kracht op in
het midden.
·

de drukvastheid van het beton door het gebruik van meer water een weinig geringer
zal worden, zal ruimschoots worden gecompenseerd door een betere betonkwaliteit.
Voor massale constructies in het buitenland (stuwdammen e.d.) wordt het
beton onder het verharden met behulp van koelwater, dat door een Ïn het beton
op te nemen buizenstelsel gaat, afgekoeld. Zulk een oplossing is evenwel kostbaar
en omslachtig voor bouwwerken met niet-constante doorsnede, terwijl de er aan
bestede kosten, gezien hetgeen er, althans voor sluizen in gewapend beton, mede
wordt bereikt, niet waard zijn.
In de derde plaats zijn er scheuren, welke ontstaan door het krimpen van
het gemaakte beton in zijn geheel. Wordt b.v. een betonmonoliet, op staal gefundeerd, gestort, dan zal zich de wrijving over den grond, tegen het door krimpen
gedurende het verharden korter worden van het geheel, verzetten, 'en later tegen
het krimpen onder invloed van de temperatuur. In het midden is de kracht, welke
het korter worden tegengaat, het grootst en gelijk te stellen aan f.G/2 (fig. 103).
Aan de uiteinden is die . kracht nul.
Het blok zal niet scheuren, wanneer voldoendè krimpwapening aanwezig
is (verdeelwapening). Deze wapening moet van de uiteinden af naar het midden
zwaarder worden. Voor f wordt daarbij veelal 1/3 aangenomen, dus een betrekkelijk
geringe waarde, redeneerende dat d~ ondergrond (zand) elastisch is en zal meegeven·.
Daarentegen wordt in het wapeningsijzer een lage spanning (400 tot 800 kg/cm 2)
toegelaten om het ontstaan van haarscheurtjes in het beton te voorkomen (kleine
trekspanning in het beton), -onder aanname, dat het beton geen trek opneemt.
De wapening behoeft niet uitsluitend onderaan te worden aangebracht: alle
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langswapening telt mede. De alsdan ontstane secundaire buigspanningen zijn
over het algemeen niet hinderlijk te achten, vooral niet, als het kunstwerk bv.
door rondom te zijn aangeaard, verhinderd wordt dóór te buigen. Figuren 104a
en b geven een voorbeeld van een volgens het genoemde beginsel gewapenden muur.
Is het lichaam zijdelings aangeaard, zoo werken ook de wrijvingskrachten
het krimpen tegen. Deze zijn per zijwand-½-. 1/2. 1. h2, waarin 1 = 0,38 is te
stellen (zie blz. 455).
Komt ook boven de constructie grond voor, dan is .de daardoor verooi:zaakte
wrijving mede in rekening te· bre_ngen. Bovendien zal de actieve gronddruk tegen
de zijwanden er door worden vergroot.

Fig. 104a. Muur met verdeelwapening
(schutsluis te Wijk bij Duurstede in het Amsterdam-Rijnkanaal) .

Is daarentegen de monoliet op palen gefundeerd, welke alle te lood staan,
dan is niet alleen de wrijving langs het ondervlak te verwaarloozen, maar bovendien
de kracht, waarmede de palen zich tegen het krimpen zullen verzetten (de palen
zullen de betrokken kleine doorbuigingen meemaken zonder horizontale krachten
van eenige beteekenis op te nemen: in hoofdzaak betreft het de kracht, welke
de palen als gedrukte kolommen kunnen opnemen, zie blz. 77).
Wordt een betonlichaam aan het uiteinde vastgehouden (fig. 105); dan kan
worden aangenomen, dat dat uiteinde op zijn plaats blijft en moet de verdeelwapening crescendo worden van A naar E. Dit beginsel is toegepast voor de
achter de deurkassen van de Noordersluis te IJmuiden uitgebouwde betonnen
goten tot berging van de heugelstangen, waarmede de deuren worden bewogen,
en welke op palen zijn gefundeerd (fig. 106, zie ook fig. 140). Aannemelijk is,
dat de deurkas bij het krimpen op haar plaats blijft. Hoewel de goten 55 m lang
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zijn en aan groote temperatuurschommelingen bloot staan, vertoonen geen van
de zes scheuren.
De ongunstigste constructie wat het krimpen betreft is aanwezig, wanneer
de beide uiteinden praktisch onwrikbaar vast staan. Een dergelijke constructie
, moet derhalve worden vermeden. Indien zulks niet mogelijk is, ware te overwegen
er een verticale voeg in aan te brengen, waardoor feitelijk tweemaal de constructie
ontstaat volgens fig. 105. Zoo is het niet juist te achten een grondduiker, waarin

DEUR KAS

Fig. 105. Bovenaanzicht van
een µiuur, welke slechts in één
richting kan krimpen.

I ROLDEUR)

Fig. 106. Heugelgoten voor het bewegingswerk van de roldenren van de Noordersluis te IJmuiden (beginselschets, analoog
geval aan fig. 105).
·

geen verticale voeg is aangebracht, aan de beide uiteinden van loodrecht op de
as staande vleugelwanden te voorzien. Fraaier constructie wordt verkregen, wanneer
het maken van een voeg kan worden vermeden en de duikerwanden zoover doorloopen, dat zij zonder vleugelwanden het beloop van het grondlichaam kunnen
keeren (fig. 107).
Opgemerkt zij, dat het kan voorkomen, dat de krimpwapening (verdeelwapening) boven de er loodrecht op staande hoofdwapening verre domineert.
Om met minder verdeelwapening te kunnen volstaan kan het aanbeveling verdienen
toch verticale voegen aan te brepgen. Evenwel zal dan moeten worden nagegaan
of deze niet door het grondlichaam boven den duiker zouden kunnen worden
opengedrukt, hetgeen vooral het geval zou kunnen zijn, zoolang dat nog aan
zetting onderhevig ·is. Bij fundeering op palen zullen dan mogelijk schoorpalen
te hulp moeten komen, bv. geheid in loodrechte vlakken, welke een hoek maken
met de duikeras.

Fig. 107.

Duiker zonder vleugelwanden.

Indien op den duiker een schuifschacht aanwezig is, zullen de duikereinden
naar die schacht toe krimpen. Aan te nemen is, dat de schacht dan op haar plaats blijft.
Scheuren boven stortnaad. In de vierde plaats zijn er scheuren, welke
ontstaan door het verharden van beton, dat op reeds gemaakt beton is gestort,
op beton dus, dat reeds gekrompen is. De scheuren, welke daarbij zouden kunnen
ontstaan, beginnen meestal boven de eerstgestorte laag en eindigen veelal op eenigen
afstand daarboven. Zij zijn zeer moeilijk te voorkomen. Mogelijk, dat afkoelen
van het versche beton door daarin opgenomen koelwaterleidingen zulks zou doen.
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Het toevoegen van extra wapening, onmiddellijk boven de voeg, sorteert slechts
effect indien deze buitengewoon zwaar zou zijn, hetgeen het voorkomen van het
ontstaan dezer scheuren niet steeds waard is. Het onder het verharden nat houden
van het beton, heeft geen invloed op het ontstaan der bedoelde scheuren. In elk
geval is het gewenscht beton te bezigen, dat zoomin mogelijk onderhevig zal zijn
aan krimp (niet te vette beton en geen veredelde cement). Bij de Beatrixsluis
heeft de extra wapening het ontstaan van deze scheuren volkomen voorkomen,
bij de sluis te Wijk bij Duurstede evenwel niet. Laatstgenoemde sluis heeft dikkere
muren, zoodat er aanleiding zou kunnen bestaan daarom een extra hoeveelheid
wapeningsijzer toe te voegen.
Scheuren in palen. Ten slotte volgt nog een korte bespreking over de
scheurvorming in betonpalen. Uit bovenstaande volgt, dat er geen aanleiding
toe bestaat, dat palen reeds vóór het heien scheuren: dunne, relatief lichte, voorwerpen met een overvloedige hoeveelheid wapening. Door het onder de stelling
brengen zijn evenmiti scheuren te wachten: de daarbij in het leven geroepen
spanningen zijn bekend en de wapening is er op berekend. Door uitknikken
tijdens het heien zullen ook geen scheuren kunnen ontstaan: daarvoor zouden
uitbuigingen noodig zijn, welke zelfs niet als trillingen met voel- of zichtbare
amplitude zijn te constateeren. De eenige mogelijkheid, welke overblijft is, dat
scheuren zouden kunnen ontstaan door ·de traagheid van paalonderdeelen bij het
terugveeren gedurende het heien. Hoe grooter drukvastheid het beton bezit, hoe
brosser het zal zijn, dus hoe grooter kans op het ontstaan van scheuren (zie ook
§ 16). Een zware wapening vermindert de kàns op het ontstaan van scheuren,
terwijl spiralen met grooten spoed ook gunstig werken (§ 16).
Voor doorloopend op druk belaste palen (draagpalen) zijn scheuren minder
schadelijk dan voor doorgaans op trek belaste palen (trekpalen). Immers worden
de scheuren bij de eerste dichtgedrukt en bij de tweede juist opengetrokken,
zoodat daardoor roestvorming in de hand wordt gewerkt. .
2.

Gewapend beton of ongewapend beton in verband met s _c heurvorming.

De vraag rijst of het niet beter is zooveel mogelijk ongewapend beton toe
te passen, nu gewapend beton toch veelal scheurt en het wapeningsijzer daardoor
mogelijk zou kunnen gaan roesten en bijgevolg de constructie op den duur zou
kunnen vernielen. Het antwoord hierop moet ontkennend luiden. Bij toepassing
van gewapend beton zouden in de scheuren geen krachten kunnen worden
opgenomen, hetgeen door de aanwezigheid van het wapeningsijzer bij gewapend
beton wel mogelijk is. Daarbij komt, dat de praktijk leert, dat er uit de krimpscheuren geen roestwater komt, zoodat kan worden aangenomen, dat het wapeningsijzer er door het beton tegen roesten wordt beschermd.
3.

Werkvloeren.

Doel. Het is gewenscht om onder de op de plaats van bestemming gestorte
onderdeden betonnen werkvloeren te maken. Bij het vaststellen van de dikte
daarvan dient men niet uit het oog te verliezen, dat zij fundeeringen van de wapening
en, bij slechten grondslag, ook van het gestorte nog niet verharde beton zijn en
dat zij voorts moeten voorkomen, dat er aan de er op gestorte betonspecie cementwater wordt onttrokken door den door bemaling mogelijk uitgedroogden grondslag.
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Constructie. Bij goeden grondslag wordt de werkvloer 0,05 à 0,07 m dik
genomen, afhankelijk van het gewicht van de wapening, wdke er op zal komen
te rusten.
Bij vasten kleigrond neme men de dikte 0,10 m. Indien zeer slappe klei
aanwezig is, brenge men onder den werkvloer een laag grof zand of nog beter
een laag kolensintels aan · ter dikte van bv. 0,20 m of meer. Hierdoor wordt een
vrij vaste laag verkregen, welke in staat is den werkvloer te dragen. Deze neme
men dan niet dunner dan 0,10 m.
Hoewel bij de berekening I nimmer wordt aangenomen, dat de werkvloer
onderdeel uitmaakt van het object ten behoeve waarvan hij wordt gemaakt, moet
er toch op worden gerekend, dat hij daar deel van zal uitmaken. Waar betonpalen
los onder een vloer moeten komen te staan, tere men dan ook de aanrakingsvlakken
daarvan met den werkvloer om aanhechting te voorkomen (zie deze § onder 11).
Het beton voor werkvloeren verwerke men zoo droog mogelijk, waarbij
niet uit het oog mag worden verloren, dat de uitgedroogde ondergrond er water
aan zal ' onttrekken. De hoeveelheid crment per m 3 beton voor werkvloeren is
· 200 à 250 kg. ZoJ men haast heeft, of 's winters, is 250 kg beter, omdat het_
dan sneller zal verloop en.
'
Andere dan betonnen werkvloeren. Worden onderdeelen niet op de
plaats ·van bestemming gemaakt, zooals paleri, ankerplaten e.d., dan zijn betonnen
werkvloeren niet op hun plaats wegens de noodzakelijkheid deze later op te ruimen.
Daarvoor zijn houten werkvloeren beter. Werkvloeren, bestaande uit asphaltpapier
zonder meer, zijn minder doelmatig: kwetsbaar, onvoldoende fundeering van het
wapeningsijzer, minder strak, zoodat geen voldoende dekking van het wapeningsverhardingsproces ijzer gewaarborgd is.
Werkvloeren onder objecten, welke bv. op een sluisvloer worden gemaakt
en later moeten worden afgevoerd, zooals betonnen meerstoelen met voetplaat
(fig. 177), make men zoodanig, dat het water er onder kan doordringen, bv. een
laagje fijn grind ter dikte van 0,02 tot 0,05 m, afgedekt door dubbel asphaltpapier
of een houten vloer op panlatten, door asphaltpapier afgedekt - in dit geval kan
het papier wel voldoende strak worden gehouden (dicht op strakken betonvloer
of op hoµten vloer). Niettemin moet men er op rekenen, dat het geruimen tijd
zou kunnen duren, voordat het in de sluis toegelaten water een opwaarts gerichten
waterdruk onder tegen den vloer geeft, welke · met het water rondom den stoel
correspondeert. Wanneer voor het lichten een drijvende bok wordt gebruikt,
is het beste de benoodigde spanning in de betrokken kabels op te wekken tegen
het einde van een werkdag en den volgenden morgen terug te komen!
4.

Betondekking.

De betondekking moet voor ruwe betonwerken als waterbouwkundige werken
zijn, royaal wezen. Voor de verticale vlakken moet deze ten minste zoodanig zijn,
dat de grootste in het beton toegelaten grindkorrels - over het algemeen voor
zwaar werk 5 cm grootte - gemakkelijk kunnen circuleeren tusschen wapening
en bekisting. Een betondekking vaa 5 cm buiten de verticale staven, welke voor
muren als hoofdwapening buiten de horizontale worden aangebracht, is aan
den krappen kant; 8 cm is beter. Voor vloerplaten zou met een weinig geringere
dekking kunnen worden volstaan, doch minder dan 5 cm wordt in verband met
de ruwheid van het werk (eenigszins kromme wapeningsstaven) . ontraden.
Bij gebruik van fijner grind kan de dekking dienovereenkomstig . worden
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verminderd, doch minder dan 3 cm is voor vrij ruw werk niet aan te bevelen,
omdat de veelal eenigszins gekromde wapeningsstaven anders wellicht de bekisting
zouden raken.
Voor palen, damwanden en ander min of meer fijn werk, zooals de bruggen
over de meerstoelen van de sluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal (fig. 174),
is in verband met bovenstaande een dekking van 2 tot 3 cm buiten de beugels
en spiralen minimum te achten (voor zout water eerder 3 cm dan minder).
Aan de voorzijde der muren worden in zoet water veelal wrijfijzers inge·betonneerd en in zeewater sponningen voor wrijfhouten uitgespaard (§ 26). In
verband daarmede wordt de betondekking ter plaatse vergroot tot 12 à 15 cm,
zonder dat daarvan nadeden zijn ondervonden. Het horizontale wapeningsijzer
kan dan achter de wrijfijzers (fig. 73a en b) of sponningen doorloopen.
5.

Vormgeving aan het beton.
'

Bij het ontwerpen van een betonconstruct'ie moet steeds worden gestreefd naar een vlotte uitvoeringsmogelijkheid
met een gering verlies aan bekistingshout. Derhalve .zijn muren met een glad
achtervlak verre te verkiezen boven muren, 'aan de achterzijde voorzien van
consoles e.d. (zç,ogenaamde "opgeloste constructies", zie ook § 11, blz. 61).
Uitsteeksels (bv. voor bolders) moeten dan ook-worden vermeden (fig. 108 en 153).
Zij geven evenwel geen bezwaar voor het doorvoeren van de verdeelwapening.
Onontbeerlijke uitsteeksels (bv. voor kelders voor bewegingswerktuigen van
puntdeuren, zie § 31, : Jutphaas, sluizen in de Vaartschen Rijn, Ravenswaay,
sluizencomplex in het Amsterdam-Rijnkanaal, en voor bolders ~ij zeesluizen, welke
op eenigen afstand uit den voorkant van de muren moeten staan, zie § 28) zijn
na het storten der muren aan te brengen, het best wanneer de aanaarding der
muren tot aan den onderkant der uitsteeksels is gevorderd (fig. 153, puntjeslijn).
Het ten behoeve van de uitsteeksels benoodigde wap~ningsijzer dwars op den
muur is dan voorloopig zoodanig af te buigen, dat het in een in het beton tijdelijk
uitgespaarde nis kan worden geborgen.
Uitsteeksels en gleuven (nissen).

,-

n

Fig. 108. Muur met console.

R::ÉJ
Fig. 109. Verticale sponning in
· muur. Verticale ·wapening weggelaten.

Fig. 110. Gat in muur of plaat.

Daarentegen zijn uitsparingen in het beton (bv. gleuven en nissen), wat
de bekisting betreft, niet hinderlijk - de hoofdbekisting trekt er zich niets van
aan - maar wat de wapening betreft, welke onde.rbroken moet worden, wèl
(fig. 109). Bovendien werken zij scheurvorming in de hand, welke evenwel kan
W.Jrden voorkomen door de wapening A zwaarder te nemen dan B.
In verband met bovenstaande zijn de nissen voor de ladders van de sluizen
van het Amsterdam-Rijnkanaal aangebracht aan de einden der betrokken bouw~
blokken (§ .29 en fig. 97).
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Vellingkanten. Vellingkanten, ook wel afschuiningen genoemd, worden
welstandshalve of constructief aangebracht. Men brengt ze welstandshalve aan
om onnauwkeurigheden te camoufleeren (blz. 207, ook noot, en blz. 211) of bij
in het gezicht blijvende overgangen van elkander onder een scherpen, rechten
of niet al te stompen hoek snijdende vlakken, waarbij geen hoekbekleeding is
toegepast. Constructief zijn zij noodig waar verbrokkeling van een scherpen kant
of het afspringen van schilfers zouden zijn te vreezen, bv. aan de uiteinden van
brugdekken, welke niet van rijijzers zijn voorzien, bij uitstroomopeningen van riolen
(zie blz. 60), bij de overgangen van betonvlakken in voegen zooals aangegeven
in fig. 127 (ook hierbij, boven water, om fouten te camoufleeren), bij de opleggingen
van buigende constructies, zooals de kanten van schotbalksponningen voor het
opleggen van de door den horizontalen waterdruk op buiging belaste schotbalken
(blz. 167 en 171) en van sluishoofdmuren voor de oplegging van een horizontaal
belasten keermuur (fig. 49), voorts de kanten van betonpalen om beschadiging
bij het oppikken te voorkomen (blz. 87) en langs den omtrek van het kopvlak
om te voorkomen dat bij het heien schilfers afspringen (blz. 88) enz.
Gelijkvormigheid der bekisting. Wanneer onderdeden van het betonwerk
een dure bekisting vorderen, verdient het aanbeveling er naar te streven, dat
voor die onderdeden dezelfde bekisting kan worden gebruikt. Zoo zal de hoogte •
van hefportalen van sluizen, welke door verstijvingen feitelij k, in verdiepingen
worden verdeeld, en welke voor het benedenhoofd geringer kan zijn dan voor
de andere hoofden, beter voor alle hoofden een veelvoud kunnen zijn van gelijke
verdiepingen. Dat dan niet alle torens de minimum hoogte verkrijgen is op den
koop toe te nemen (schutsluis in het Amsterdam-Rijnkanaal te Wijk bij Duurstede,
waarbij het hefportaal op het benedenhoofd om deze reden een weinig hooger
is gemaakt dan vereischt werd) 1 ).
Gaten. Indien in een wand een gat moet worden uitgespaard (fig. 110),
zoo geeft zulks een bron voor scheurvorming. Een afdoend middel om zulks te
voorkomen is het aanbrengen van extra wapeningsijzer langs het gat ter vervanging
van het ijzer dat door het _gat moet worden onderbroken. Zulks is schrijver meer
dan eens gebleken: in symetrische gevallen is dit beginsel wel eens eenmaal niet
en eenmaal wel toegepast, steeds met het verwachte resultaat.
6.

W apeningsijzer.

Algemeene bespreking. Aangezien bij waterbouwkundige werken over
het algemeen zwaarder wapeningsijzer wordt toegepast, dan in den burgerbouw,
waarvoor de officieel vastgestelde voorschriften in de verschillende landen gelden;
moet van tijd tot tijd daarvan worden afgeweken.
Zwaarder ijzer dan </> 50 rhm wordt niet gebruikt. Zelfs het koud buigen van
staven van die dikte heeft reeds wel eens moeilijkheden opgeleverd (breuk). Men
keure speciaal het zware ijzer zorgvuldig!
Een staafafstand van 0,15 tot 0,20 m h.o.h. is voor het grovere werk normaal .
te a.chten. Langere rechte einden van considère-haken dan van 0,11 m lengte
zijn overbodig te achten. Het genoemde minimum is noodig voor het vastpakken
van het staafeinde ten behoeve van het machinaal buigen.
f

1)

•

In het geval als te Wijk bij Duurstede, waarbij in totaal drie portalen aanwezig zijn (fig. 182),

gaan sommige ingeniwrs zelfs nog ve rder en zouden ter wille van het aanzien van de sluis de hoogte
van het portaal op het bene:!enhoofd volkomen gelijk willen maken aan die der overige, doch zulks heeft
m et de beki3ting niets uit te staan.
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Lasschen in hoofdwapeningsstaven (langs elkander laten heenschieten va~
de van considère-haken voorziene wapeningsstaven) moeten zooveel mogelijk
worden vermeden. Bij zeer zware wapeningen ontbreekt soms de plaats voor zulke
lasschen. Bovendien vorderen zulke lasschen veel materiaal. Daarom moeten
de staven zooveel mogelijk in één lengte worden aangeschaft. Voor de hefportalen
van de sluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal zijn 50 mm dikke s!aven in lengten
van 32 m verwerkt.
Ook worden tegenwoordig staven veelal electrisch aan elkander gelascht
(koplasch). Een goede lasch wordt verkregen door een X-lasch te vormen. De
lasch wordt versterkt door het, over het aangebrachte laschmaterjaal heen, in langsrichting lasschen van rupsen langs den staafomtrek ter zoodanige lengte, dat
zij eindigen op een afstand gelijk aan de staafdikte van het voor het lasschen in
gereedheid gebrachte kopvlak af. Alsdan behoeft geen extra wapeningsijzer ter
plaatse te worden aangebracht.
Het electrisch lasschen van wàpeningsijzer is over het algemeen niet duurder
..:_ veelal goedkooper - dan het extra staal voor tot nóg toe meer normale lasschen
benoodigd, terwijl bij goed werk een beter resultaat wordt verkregen.
Voor alle zekerheid brenge men lasschen verspringend aan en niet daar,
waar de krachten het grootst zijn.
Hoofdwapening. Waar zware wapeningsstaven haaks van richting veranderen, bv. in den overgang van den onderkant van een vloer van een bakprofiel,
naar ·den achterkant van de muren (fig. 130), moet de overgang met zoodanigen
straal worden gemaakt, dat de zijdelingsche druk van het wapeningsijzer in den
bocht op het beton uitgeoefend, de toelaatbare niet overschrijdt (bv. 50 kg/cm 2).
De buiten de wapening liggende haaksche hoek in het beton moet dan door een
secundaire wapening aan he,t overig betonwerk worden verbonden (fig. 130).
Het is onjuist te achten hoofdwapeningsstaven een inspringenden hoek van
het betonwérk te doen volgen (vergelijk fig. 111). In voorkomende gevallen
maakt men ter plaatse een lasch en ·laat de staven langs elkander heen schieten.
Flauwe richtingswijzigingen moeten worden vermeden omdat dan de verankering
in het beton van de langs elkander heen schietende staven niet fraai is te achten.
Daarom moet bv. worden vermeden den achterkant van sluismuren te veel aan
te passen aan de grootte der optredende momenten (vergelijk de krommen volgens
fig. 316a). Weliswaarwordthierdoorwatmeer beton gevorderd, doch daartegenover
staat, dat men de langs elkander heenschietende gedeelten der wapeningsstaven
zal missen.
Het toepassen van voor op druk belasten ongeschikte systemen wapeningsstaven, zooals I-stegstaal, dat door wringen gerekt is en daaraan ontleent het
toelaten van belangrijk hoogere spanningen, wordt voor waterbouwkundige
werken, althans voor hoofdwapeningsstaven, niet aanbevolen. Deze toch worden
veelal soms op druk belast, terwijl de stijfheid der constructie er onder zou leiden.
Bovendien blijkt in de praktijk, dat tegenover een geringeren aankoopsprijs der
wapening een verhooging staat van de verwerkingskosten.
Verdeel wapening. Bij het ontwerpen van de v,e rdeelwapening moet er
naar worden gestreefd, dat deze in staat is de krachten op te nemen waarvoor
zij bestemd is. Zoo is de wapening langs den inspringenden hoek van fig. 111
verkeerd, daar_entegen van fig. 112 juist.
In het kort kan worden gezegd, dat een verdeelwapening zoodanig moet
worden ontworpen, dat de er in opgewekte krachten er rechtstreeks door kunnen
worden opgenomen.
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Heeft men een constructie in den vorm als aangegeven in fig. 113, dan moet
worden zorggedragen, dat de achterverdeelwapening van het gedeelte ·AB voorverdeelwapening kan worden in het gedeelte CD (zie ook fig. 140, le.tters A en B).
In dit opzicht zijn de sponningen in den tusschenwand van den duiker volgens
fig. 288 te difp getHkrnd.
·
Een constructie volgens fig. ll4a is _verkeerd, volgens fig. 114b juist. In
sommige gevallen kan de richtingsverandering van wapeningsstaven worden
verkregen door haar luschvormig om te zetten (fig. 125a). Zulks vereenvoudigt
het stellen.

~
~
Fig. 111. Verdeelwapening
bij richtingswijziging van een
muur (foutieve constructie) .

Fig. 112. Verdeelwapening
bij richtingswijziging van een
muur (juiste constructie)·.

Fig. 113. Constructie, waarbij de achterverdeelwapening van een muurgedeelte
doorloopt als voor wapening van een
aansluiten.cl gedeelte.

F4-::
Fig.114a. Verdeelwapening ineen muur ter plaatse
van een breede console (foutieve constructie).

Fig. 114b.

Idem (juiste constructie),

Beugels en opgebogen stave·n. De vraag rijst vervolgens of in vloerplaten
e.d. beugels en/of opgebogen staven gewenscht zijn, dan wel of deze achterwege
kunnen blijven. In antwoord hierop kan worden gezegd, dat deze zooveel mogelijk
moeten worden vermeden. Zij maken het stellen. van het wapeningsijzer duurder
en b emoeilijken het storten van platen e.d. Zoo eenigszins mogelijk vermijde m en
schuifwapening: het verdient de voorkeur een plaat een weinig dikker te nemen,
dan schuifwapening toe te passen: Beugels kunnen gevoegelijk worden ontbeerd,
ook wat betreft hun taak te voorkomen dat gedrukte wapeningsstaven uitknikken.
Bij monolitisch gestorte vloerplaten - het streven moet steeds bestaan zulke
platen te maken - is de kans op uitknikken van de gedrukte wapeningsstaven
al zeer gering: het gewicht der staven met de betondekking, benevens eenige
aanhechting daarvan aan het beton er onder, zal de knikzekerheid waarborgen . .
Behalve ter plaatse van stortnaden (zie fig. 130) en in de fijnere constructiedeelen, zooals hefpo rtalen, komen in het beton van de sluizen van het AmsterdamRijnkanaal noch beugels noch opgebogen staven voor.
7.

Stellen wapening en bekisting.

Vloeren. Waar voor waterbouwkundige werken, zooals sluizen bij uitstek
zijn, veelal dikke vloeren van regelmatigen vorm, voorzien van een zware wapening
moeten worden gr maakt, kan het stellen van het bovenwapeningsnet niet geschieden
·als in de burgelijke bouwkunde met doelmatig gebogen afstandsijzers. Voor de
Noordersluis te IJmuiden 'werden in 1924 als afstandsijzers staven f/J 50 mm gebezigd, van onder en van boven zoodanig hol uitgebrand, dat er wapeningsstaven
in pasten. Evenwel werd daardoor geen stijfheid in horizontalen zin verkregen.
Daartoe werd dun wapeningsijzer als trekdraden gespannen. Betere ondersteuning
van het bovennet van vloeren wordt verkregen door het stellen van vakwerk-
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constru.cties van eenvoudigen vorm, welke .alleen tot taak hebben het bovenwapeningsnet te steunen (o.m. toegq::ast bij de sluizen van het Amsterd2mRijnkanaal, fig. ll5). Een onderrand kan daarbij worden ontbeerd; diagonalen
zijn siechts in de eindvelden noodig (naar elkander 'toe gericht, zie fig. 116a).
De verticalen zouden op het ondernet of op op den werkvloer ge~et.e betonblokjes kunnen worden gesteld.
Het koppelen der staven van de vakwerken kan met schroefbouten geschieden.
De gevormde spanten zijn door verbanden, aangebracht in vlakken loodrecht
daarop, te koppelen. Aan de staalconstructie zijn geen bijzondere eischen te stellen:
men mag met verhoogde spanningen werken en met een verminderde knikzekerheid.
Het eenige bezwaar is, dat voor den rand horizontaalliggende profielijzers zouden
moeten worden gebruikt, welke onder de ·horizontale beenen niet met goede
beton in aanraking zullen komen (luchtkussens, enz.). Daarom moet de voorkeur
worden gegeven aan het samenstellen van de spanten uit gelascht wapeningsijzer
(tunnelbouw te Rotterdam). Alsdan kunnen zij voltooid worden aangevoerd en
behoeven slechts in het werk te worden gesteld. Zulks impliceert, dat zij van een
onderrand moeten worden voorzien. Evenwel zouden beide randen gevoegelijk
als wapeningsstaaf kunnen worden beschouwd.
Muren van eenvoudigen vorm. Muren van eenvoudigen vorm, zooals
schutkolkmuren, zouden ook van spanten kunnen worden voorzien (fig. 104a
en b). Het is niet noodig deze te doen correspondeeren met de vloerspanten,
aangenomen dat deze er zijn. Men zou de muurspanten gevoegelijk in den vloer
kunnen verankeren met eventueel uit profielstaal bestaande stEkken.
G elaschte spanten zijn stijver en dus beter dan geboute. Het beste voert
men ze kant en klaar aan en lascht ze aan de stekken vast. Tusschen de spanten
is eenig verband gewenscht.
De muurspanten dienen om er de wapening aan op te hangen en tot steun
van de bekisting. Zij moeten dan ook in staat zijn de eventueel op de b,kisting
staande windkrachten te keeren. Om daarbij merkbare doorbuiging te vo01komen,
worden bij hooge muren de overstaande bekistingen op elkander gest( mpeld (fig. l l 6a
en b, muurhoogte 13, 70 m) of worden de bekistingen op den vloer afgeschoord.
De spanten dit;nen niet om den druk van de betonspecie gedurende het
vervaardigen van de muren op te nemen. Daartoe worden de bE kistingen van vooren achtervlak met behulp van. ankers gekoppeld. Het ankerstelsel is te ben kenen
op eeri speciedruk van 2 t/m 2• Als verankering bezigt men vedal "centerpennen",
welke bestaan uit bouten, bv.</> 30 mm, voorzien van een rond gat met inwendigen
schroefdraad, bv. </> 16 mm (fig. 117). Elk anker bestaat uit twee zulke bouten,
geschroefd op een aan beide einden van schroefdraad voorziene staaf </ 1 16 mm;
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Fig. 117. e enterpen.
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Fig. 116a. Op elkander afstempelen der bekisting. Rijdende bekisting links.

welke in het beton achterblijft. Om te voorkomen, dat de bouten zich niet zullen
laten losdraaien, bv. wanneer de van inwendigen schroefdraad voorziene gaten
niet zuiver centrisch waren aangebracht, is het gewenscht de bouten een weinig
heen en terug te draaien, voordat het beton geheel is verhard. De ontstane gaatj.es
worden na het ontkisten met betonspecie opgevuld.
De taak der spanten is ten deze de voor- en achterbekistingen van een muur
op juisten afstand te houden. Deze worden met de hulp van betonblokjes op de
spanten vastgeklemd. Bovendien nemen zij het eventueele verschil in druk tegen
de voor- èn achterbekisting op.
Per m 3 beton van vloeren en muren behoeft, blijkens aan de sluizen van het
Amsterdam-Rijnkanaal opgedane ervaring, aan spanten niet meer dan 5 kg vloeiijzer te worden verwerkt.
Soms worden, om materiaal te besparen, bv. wrijfijzers in de muurspanten
opgenomen, doch zulks is niet aan te bevelen: de fouten in het stellen der spanten
zullen zich uiten in de plaatsing der wrijfijzers. Zij zouden niet bij het stellen
van de bekisting kunnen worden weggewerkt.
Muren van minder eenvoudigen vorm. Voor muren met minder
eenvoudigen vorm, zooals sluishoofdmuren, heeft men meer last van de spanten,
dan dat men er gemak van ondervindt. Zij zouden het aanbrengen van de wapening
en het stellen van de bekisting bemoeilijken.
·
Slagstijlen van natuursteen. Natuursteenen slagstijlen, op de nauwkeurige·
plaatsing waarvan het bij uitstek aankomt, mogen nimmer als steun voor de bekisting
worden gebezigd. Zij mogen niet als geheel verbuigen onder invloed van den
druk der betonspecie.
Ondersteuning hooggelegen bekisting. De ondersteuning van de bekisting van hoog boven vaste punten gelegen zware betonbalken, zooals de bovenbalken van hefportalen, vereischt bijzondere zorg. Voor de hefportalen van de
Beatrixsluis te Vreeswijk is gebruik gemaakt van een springwerk van stalen
spuitbuizen <IJ 600 mm (voor het opspuiten van terreinen), dat steun vond op
de reeds voltooide sluishoofdmuren (fig. 118a), voor een der hefportalen van de
schutsluis te Wijk bij Duurstede van een houten stelling (fig. 118b), steunende
op den ruim 35 m lager gelegen sluisvloer, voor de andere hefportalen van die
sluis van een combinatie van een stalen springwerk en een houten stelling (fig.
118c). Zakte de bekisting bij uitsluitend stalen ondersteuning niet meer dan
was berekend, bij de volkomen houten ondersteuning (fig. 1186) was de zakking
onberekenbaar groot, mede door de samendrukbaarheid van de koude lasschen
der verticaal opgestelde baddings. Wat de technisch ambtenaar van den Rijkswaterstaat B. Hakkeling daarover in "Otar" van 1939 schrijft, komt op het volgende neer:
,,Door het gewicht van de wapening bedroeg de zakking in het midden 6 mm;
door het schoonspoelen der bekisting zwol het hout en werd op deze 6 mm weer
3 mm gewonnen. Na het storten bleek de zakking in het midden 23 mm te zijn
en aan de kanten 3 min".
Desniettemin vertoonen de hefportalen van de betrokken sluis geen scheuren.
Voor later uit te voeren werken van dezelfde soort is evenwel het maken van
stalen onçlersteuningen qepaaldelijk voorgeschreven.
Stellen van in het beton op te nemen staal. Het in het beton op te
nemen staal, zooals haalkommen met bolders (fig. 91), wrijfijzers (fig. 736) enz.,
hangt men aan de bekisting op. Het is gewenscht daartoe de betrokken objecten
van gaatjes te voorzien, welke, ter besparing van extra kosten, op de werkteekeningen
moeten worden aangegeven (zie fig. 9}).
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Fig. 118b. Ondersteuning van de bekisting van den bovenbalk van de hefportalen van de sluis te Wijk bij Duurstede.

8.

Uitsparingen.

Uitsparingen in het beton, bv. ten behoeve van het stellen van ankers, bolders,
hekken of bewegingswerktuigen, make men zoo, dat zij zoo noodig vóór het
aangieten te reinigen zijn. Indien het zich laat aanzien, dat het zou kunnen vriezen
voordat tot aap.gieting zal kunnen worden overgegaan, zorge men voor afwatering
van de sparingen (stukvriezen!), bv. zooals in fig. 152 voor een boldersparing
is aangegeven. Indien zulks niet mogelijk is, vulle men de sparing met grond en
een zachthouten kern (bv. van rottend hout).
Indien zulks gewenscht is schroome men niet onder een uitsparing een
wapening aan te brengen, waarvan het nut slechts tijdelijk is. Zoo kan een wapening
op haar plaats zijn onder de sparing voor een taats, welke bijna tot aan den
onderkant van den sluisvloer reikt, of onder de sparing voor den onderaanslag
van een ·hefdeur, welke sparing de verdeelwapening doorsnijdt (fig. 846).
Uitsparingen voor ankers make men zoodanig wigvormig, dat het vulbeton
goed in staat zal zijn de ankerkracht op te nemen (fig. 83).
Het achteraf maken van uitsparingen of het wijzigen er yan is een zeer kostbaar
werk, dikwijls zelfs praktisch onmogelijk (zie ook blz. 374). Zoowel de ontwerper
als de uitvoerder moeten er een ·eer in stellen geen uitsparingen te vergeten of
foutief te plaatsen en te dimensionneeren!
9.

Voegen,

Doel. Groote waterbouwkundige werken worden in bouwblokken onderverdeeld, eenerzijds ter beperking van de hoeveelheid als monoliet te storten
beton, anderzijds om scheurvorming tegen te gaan. De bouwblokken zijn door
voegen van elkander gescheiden.
Men onderscheidt waterdichte en grc;mddichte voegen.
Waterdichte voegen. Het maken van goede waterdichte voegen is zeer
moeilijk, omdat men zich rekenschap moet geven van de mogelijke ongelijke
bewegingen van de bouwblokken wederzijds van de voeg, zooals zettingen e.d.
Bovendien mag de constructie niet te teer zijn: zij moet gemakkelijk zijn te stellen
en niet vóór het in het beton opnemen beschadigen.

Fig. 119a. Voegdichting door rondgaanden koperen
strip (foutieve constructie, indien de betrokken
bouwblokken zich ten opzichte van elkander anders
dan in lengterichting van de blokken kunnen verplaatsen). A = eerstgestort beton; gedeelte a b
met asphaltemu.sie of te!r bestrijkén.

Fig. 119b. Voegdichting door rondgaanden rubberstrip (minder fraai voor horizontale voegdichting).

I. Strippen. In verband met bovenstaande is het bv. verkeerd een voeg
in een riool waterdicht te maken door een rondgaanden koperen of bronzen strip,
tenzij onderlinge beweging evenwijdig aan het voegvlak van de bouwblokken
. wederzijds er van is buitengesloten. Bij eenige verticale verschuiving der bouw.blokken zou het verticale gedeelte van den strip afscheuren, bij eenige ongelijke
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horizontale beweging het horizontale (fig. 119a). Looden strippen zullen in geen
geval voldoen (scheuren bij krimpen der bouwblokken)
In Amerika is kort voor den oorlog bij het All-Americakanaal voor vrij dunne
wanden en vloeren een dichting toegepast van rubber strippen als aangegeven
in fig. 119b (zie Eng. News-Record 124 van 1940). Deze voeg maakt kleine onderlinge bewegingen in alle richtingen mogelijk. Naar schrijvers oordeel zou voor
horizontale voegen een constructie volgens fig . 119c beter zijn, omdat de lucht
onder den strip dan gedurende het storten van beton beter kan ontwijken (voorkoming van het vormen van slecht beton, waardoor grootere kans op achterloopsheid
van den strip). Voor groot ere onderlinge verplaatsingen is voor èle Imperial stuwdam
een dichting toegepast volgens fig. 119d, welke reeds ongelijke zettingen van.5 cm

Fig. 119c. Voegdichting door rondgaanden rubberstrip (betere vorm voor horizontale voegdichting.)

Fig. 119d. Verticale voegdichting.door rubberstrip,
welke vrij groote verplaatsingen in alle richtingen
toelaat.

heeft doorstaan. Daarbij is geen sprake van horizontale voegen. Men dorst hiertoe
over te gaan nadat gebleken was, dat rubberringen in pijpleidingen, onttrokken
aan de schadelijke inwerking van zon~ regen en wind, na 65 jaar haar goede eigenschappen nog hadden behouden. Het komt er evenwel op een doelmatige samenstelling van het rubber ten zeerste aan. Vooralsnog komt het schrijver nog wat
gewaagd voor rubber bij sluizen als voegdichtingsmateriaal. toe te passen: bij
bederf zullen zich vermoedelijk scheuren vertoonen, waardoor de waterdichtheid
zou verdwijnen.
Voor de Noordersluis te IJmuiden is als horizontale strip de constructie gemaakt
, volgens fig. 120 en als verticale die volgens fig. 121. Hoewel de waterdichtheid
van den verticalen strip niet ideaal is te achten, is zij volkomen gebleken, vooral
omdat naast dien strip nog met asphalt gevulde plaatijzeren kokers zijn aangebracht,
in den geest· als aangegeven in fig. 120.
De overgang van horizontalen strip naar verticalen is zeer moeilijk goed te
ontwerpen. Te IJmuiden loopt de verticale strip dood op den horizontalen, welke
daartoe, behalve in de bochten, voorzien is van met Muntzmetalen boutjes bevestigde haaks omgebogen plaatjes van h_etzelfde materiaal (L - staalvorm). Deze
constructie is niet geheel bevredigeridj te achten. Niettemin waren de resultaten
zeer goed.
Voor kokers, welke zich ter weerszijden van de voeg niet in een vlak loodrecht
op de as ongelijk zullen verplaatsen, is met succes de constructie volgens fig. 119a
toegepast (Lingeduiker onder het Betuwepand van het Amsterdam-Rijnkanaal,
kokers van het gemaal van het sluizencomplex te Ravenswaay in hetzelfde kanaal).
De fundeering op palen, alle gelijk belast en met een zeer grooten stuit geheid,
waarborgt een gelijke verticale zetting van de bouwmooten ter weerszijden van de
voeg, terwijl ten overvloede onder de voegen een onderheide fundeeringsplaat is
aangebracht. Deze plaat is voorzien van omhoog stekende nokken, welke beide
mooteinden nauw omsluiten en dienen om te voorkomen, dat er onder het aanaarden onderlinge zijdelingsche verschuiving plaats kan hebben (zie fig. 293).
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2. Touwen. Voor vele sluizen wordt met succes een touwdichting toegepast (sluizen van de Twenthekanalen en van het Amsterdam-Rijnkanaal). De
touwen, 0 75 of 0 100 mm, zijn bij de nieuwere c9nstructies van in koolteer
verzadigd en in asphalt gedrenkt cocostouw vervaardigd. Deze samenstelling
waarborgt een onbeperkten levensduur en wanneer men daar niet in gelooft,
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Fig. 120. Complete voegdichting, toegepast in de vloernaden van de Noordersluis te IJmuiden.

Fig. 121. Verticale Muntzmetalen voegdichting, toegepast bij de Noordersluis te IJmuiden.
Maten in mm.

dan nog zal de voegdichting voldoen, omdat er na het vergaan van het touw toch
altijd een andere substantie voor in de plaats zal overblijven.
Het touw moet los in elkander zijn gedraaid, zoodat het in dwarsrichting
elastisch blijft : het mag niet keihard aanvoelen. Het wordt met zinken stripjes
in het eerst gestort beton verankerd. Ter wille van de waterdichtheid mag het
niet worden gesteld in er voor gespaarde holletjes, doch het moet onderdeel van
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de bekisting uitmaken: het beton moet er tegenaan worden gestort. De waterdichtheid vereischt een belasting van het touw op afschuiving (fig. 122, niet fig. 123).
De verticale voeg is van een tand voorzien (fig. 124) 1 ), de horizontale slechts
van een lip (fi g. 125a). Indien voor deze laatste een normale tand werd toegepast,
zou onder het vlak AB (fi g. 125b) slecht beton ontstaan, omdat ontluchting niet
mogelijk is. Het maken van ontluchtingsbuisjes door den tand heen is te omslachtig
te achten en niet voldoende doeltreffend: alle op de betonspecie drijvende ongerechtigheden, zooals schuim, stukjes hout of steenkool, zullen onder den tand
terecht komen (bouwblok I fü ver vóór bouwblok II storten). Bepaald
onlogisch is ~e constructie volgens fig. 125c, hoewel het beton onder den tand
TOUW OP AFSCHUIVING BELAST

Fig. 122. Voegdichting met behulp yan met koolteer verzadigd
en in asphalt gedrenkt los in
elkander gedraaid cocostouw:
juiste wijze van aanbrengen van
het touw.

VERT I CALE

Fig. 123. Idem, foutieve wijze
van het aanbrengen van het touw.

HORIZONTALE

VOEG

Fig. 124. Verticale voegdichting
met behulp van cocostouw.

VOEG

ZINKEN
STRIPPEN

Fig. 125a. Horizontale voegdichting met behulp van cocostouw, toegepast voor vele schutsluizen, o.m. voor die van het
Amsterdam-Rijnkanaal.

Fig. 125b. Horizontale voegdichting met behulp van cocostouw, foutieve constructie).

Fig. 125c. Horizontale voegdichting met behulp van cocostouw, (onlogische constructie) .

van goede kwaliteit zou kunnen worden: zoo er tusschen de bouwblokken I en II
een spleetje cntstaat, wedct het schuine vl.Jc niet mE.er als afdichtingsvlak, en zou
dus gevoegelijk niet kunnen zijn gé w_aakt:
Op grond van deze overwegingen en ter :wille van de sterkte van den tand,
is voor de sluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal de constructie toegepast volgens
fig. 125a. Het touw in het horizontaal gedeelte der voeg blijft goed afdichten
indien de voeg zich horizontaal zou. openen, het anèere touw indien blok I in
verticalen z·n minder zou zetten dan blok II, hetgeen bij tJepassing van een lip
mogelijk is. Opgemerkt zij, dat blok II vóór blok I moet worden gemaakt en dat
de verschillende bouwblokken om den anderen moeten worden gestort om het
openen der voegen door krimpen zooveel mogelijk tegen te gaan.
De in fig. 125a aangegeven asphaltvulling langs den bovenkant van de horizon1)
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Voor dunne muren (kleine sluizen en zelfs ook voor die te Tiel) wordt daar wel van afgeweken (lip).

tale voeg dient om plaatselijke lekken te dichten: het asphalt zal geleidelijk in
de ondichtheden komen en deze afsluiten.
Een voeg tusschen een zwaren muur en een vloer- of stempelplaat, bv. volgens fig. 140 (ongelijke zetting niet geheel buitengesloten), wordt afdoende gedicht door een touw in het verticaal voegvlak. Tanden of lippen zijn hier niet
noodig, omdat er geen kans bestaat, dat de naad zich zal openen: de muur zou
zich door den grond- en mogelijk ook door den waterdruk rrtèt het kopeinde van
de plaat gaan verplaatsen. Een dichting volgens fig. 120 zou in dit geval minder
fraai zijn te achten: de doorloopende koker zou met houten dammetjes moeten
worden gedicht (Noordersluis te _IJmuiden).
Gronddichte voegen. Voor gronddichte voegen is geen bijzondere dichting
vereischt. Een tand of lip zou voldoende zijn. Een andere dic~ting is aangegeven
in fig. 126.
·
OOORSN. A- B

IJ
Fig. 126. Gronddichte voeg. De platen ter plaatse
te vervaardigen; muur over pq tweemaal teren
(voorkoming aanhechting).

Il

Fig. 127, Voeg van een aan zonnewarmte blootstaanden muur. t = touw; z = zinken beugel
voor het in het beton verankeren.

Constructieve det ails voegen. Ten einde aanhechting van het beton
wederzijds van de voeg te voorkomen, is het gewenscht het eerst gemaakte voegvlak
tweemaal te teren. Een voeg mag geen stortnaad zijn, wederzijds waarvan het
beton juist wel moet hechten!
Bij aan de zonn~warmte blootstaande voegen is zelfs het maken van redelijk
groote vellingkanten niet voldoende om het afspringen van schilfers te voorkomen.
Daarom is het gewenscht de aan de zon blootstaande stro()ken van een voeg te
voorzien van 0,10 m breede strooken celotex of andere samendrukbare stof (fig .127).
.
H et maken van vellingkanten langs de in het gezicht komende kanten van een
voeg heeft het voordeel, dat ongelijke plaatsir:ig van het nmur- of vloervlak wederzijds van de voeg aan het oog wordt onttrokken--1.).
10.

Stortna den.

Doel. Wanneer een waterbouwkundig kunstwerk is verdeeld in bouwblokken,
welke niet geschikt zijn om zonder onderbreking te worden gestort, komen er
stortnaden in voor. Aangezien deze doorgaans horizontaal zijn, heeft het onderstaande, voor zooveel niet uitdrukkelijk anders vermeld, alleen op horizontale
stortnaden betn.k\üng.
1
) Schrijver verbaas Ie zich eens over het strakke alignement van een bij laag water in het gezicht
komenden damwand onder een kademuur. Het bleek evenwel, dat de eene plank soms wel 5 cm vóór
den nevenstaanden stond. De velJingkanten hadden de fouten in het alignement aan het oog onttrokken!
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Plaats. De ontwerper kiest de plaats der stortnaden, omdat de detailleering
van het wapeningsijzer er nauw mede samenhangt.
Een stortnaad is de aangewezen plaats voor lasschen in het verticale wapeningsijzer. Men laat het wapeningsijzer van het gedeelte onder den naad een laschlengte
er boven uitsteken en stelt dan de daarop aansluitende verticale wapeningsstaven
op den stortnaad. Voor het geval een verticale wapeningsstaaf boven den stortnaad
mocht beginnen, wordt er daarmede correspondeerend een zoogenaamde "stek"
in het beton onder den naad opgenomen om de staaf in staat te stellen, onmiddellijk
er boven, krachten op te nemen. In verband met roestgevaar, hoe gering dat ook
is, worden stekken veelal zwaarder genomen dan het er op aansluitende
wapeningsijzer.
-\)
Veelal eindigt de bekisting bij een stortnaad en moet zij vóór het storten van
het gedeelte er boven ~n verticale richting worden verlengd. Bij de vaststelling
van de juiste plaats van een stortnaad is ook daarmede rekening te houden, Zoo
is het gewenscht boven den vloer, ter plaatse van den aanzet van een muur, een
opstaand kantje te maken, om er de bekisting tegenaan te kunnen klemmen
{fig. 128). Weliswaar heeft zulks op grond van de wet op de communiceerende
vaten theoretisch een bezwaar, maar in de praktijk valt zulks erg mee.

.
IL

RASMENT MUUR
(ZIE FIG.37,

7:

Fig. 128. Aanzet van de muurbekisting boven
een vloer; bevordering van de waterdichtheid van
den stortnaad door stalen strip P.

DOORSNEDE E·F)

Fig. 129.

Stortnaad in muurteenverstijving.

Een stortnaad in de versterking van een muurteen (wreef) zou kunnen worden
gemaakt volgens fig. 129: het beton ter plaatse beschouwt men als natuursteen.
Over het algemeen gesproken moet een stortnaad nabij den voorkant van een
muur steeds loodrecht daarop staan.
Waterdichtheid. Een stortnaad is steeds een. zwakke stee van de betonconstructie - en daarom de vijand van den ontwerper - omdat de aa.nhechting
tusschen het beton wederzijds er van niet steeds betrouwbaar is. Ook laat de waterdichtheid van een stortnaad veelal te wenschen over (zie blz. 187). Nu kan men
een stortnaad theoretisch vóór het er bovenop storten van beton goed verzorgen,
zooals kraakschoon maken, ontdoen van losse of eenigszins losse betondeelen
en van verhard cementwater en schuim, benevens zoogenaamd "aanbranden"
(d.i. sausen met cementwater), maarjQ de -praktijk komt daar niet veel van terecht,
omdat de wapening en de bekisting in den weg staan. Het is dan ook zaak een
stortnaad, ondanks goede verzorging, als een zwakke plek in het bouwwerk te
beschouwen (b.v. voor de berekening neemt men aan, dat er water in doordringt).
Waar een stortnaad onvermijdelijk is ter plaatse waar groote dwarskrachten
zijn op te nemen, bv. halverwege een zeer dikken vloer, waarvan het volume te
groot is om in eenmaal te worden gestort, dan is het gewenscht in het eerst gestorte
gedeelte schuine stekken op te nemen, welke in staat zijn de schuifkrachten
op te nemen.
,
Ter wille van de waterdichtheid en de op te nemen dwarskrachten voorziet
men een stortnaad veelal van een of meer tanden. De tanden moeten zoo eenigszins
mogelijk uit het beton steken, omdat zich in een groef vuil zal kunnen ophoopen,
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dat moeilijk te verwijderen is (fig. 130). Bij stortnaden in dunne wanden zijn tanden
praktisch buitengesloten. Daarbij maakt men het b eton goed ruw, zoodat het
wapeningsijzer onderlinge verschuiving zal voorkomen (fig. 131) . Immers zouden
bij het verschuiven de deelen ter weerszijden van den naad verder uit elkander
moeten komen door het oploopen tegen de oneffenheden, doch zulks wordt
door de wapening verhinderd.
Soms verhoogt men de wat'erdichtheid van een stortnaad door in het beton
een dunne stalen strip te plaatsen (fig. 128 en 131, P) zooals bij de Ir. de Koek
van Leeuwensluis te Gouda is toegepast (a 1941). Een dergelijke constructie
zou ook op haar plaats zijn bij de wanden van waterpakhuizen (fig. 16), en van
kokers, welke droog moeten blijven (kabelkokers, blz. 87, tunnels) .
0

Fig. 131. Stortnaad in dunnen wand, bevordering
van de waterdichtheid van den stortnaad door
stalen strip P.

Fig. 130. Vloer- en muurwapening. ·stortnaad in de
Fig. 132. Afwerking van ~en in het gezicht blijvensluismuren van de schutsluis te Wijk bij Duurstede • den horizontalen stortnaad. De hoogte h van den
(Amsterdam-Rijnkanaal).
driehoek a is ± 2 cm.

Aesthetische bezwaren. Ook hebben niet doeltreffend verzorgde stortnaden aesthetische bezwaren: men ziet ze altijd, hetzij als een willekeurige, kronkelende, veelal in groote trekken scheeve lijn, hetzij doordat het beton tegen den
stortnaad aangebracht iets uitpuilt, of als kleurscheiding }2ij gebruik van een andere
cementsoort er boven.
Dat uitpuilen wordt niet verholpen door de bekisting van h et gedeelte onder
den naad nog wat omhoog door te voeren. De oorzaak van het uitpuilen is, dat
nabij den stortnaad de druk van de betonspecie tegen de bekisting van het eerstgestorte deel kleiner is dan die van het daarbovenop gestorte (onder den naad
betreft het het bovenste beton van het stort, boven den naad het onderste).
Om een en ander is het zaak stortnaden zooveel mogelijk aan het gezicht te
onttrekken, hetgeen bij waterbouwkundige werken over het algemeen is te
bereiken door ze onder den laagsten waterstand aan te brengen (muren van de •
sluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal, zie bv. fig. 137 en 145). Is zulks evenwel
niet mogelijk (bv. fig. 137 en 145 bij letter Q), dan zorge men voor een strak'alignement van den stortnaad door ter plaatse een gleufje te maken, bv. v.an driehoekige
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doorsnede (fig. 132). Daartoe kan het latje a, waarvan de hypothenusa niet
grooter behoeft te zijn dan 3 cm, bevestigd worden op de bekisting van het
gedeelte onder den stortnaad. Vóór het storten van het gedeelte boven dien naad,
moet alle beton, hetwelk eventueel langs den voorkant van het gestorte betonblok
boven het latje terecht is gekomen, worden verwijderd. Het latje zelve wordt
verwijd~rd mèt de bekisting van het betongedeelte boven den stortnaad. Bij in het
gezicht blijvende pijlers moet het latje a rondloopen. Het ontstane gleufje zal
bovendien het niet volkomen strooken van het beton ter weerszijden er van aan het
gezicht onttrekken (zie noot op blz. 207).
Verticale stortnaden. Verticale ·s tortnaden zijn nog onaangenamer dan
horizontale, in de eerste plaats, omdat zij in het eerste stort bekist moeten worden,
terwijl het horizontale wapeningsijzer in den weg staat, in de tweede plaats,
omdat zij door die bekisting juist glad worden, hetgeen ongewenschtis. Nu kan
men weliswaar ruw hakken voorschrijven, maar daar komt in de praktijk niet
veel van terecht, omdat het behakken van groote vlakken een tijdroovende karwei
is, waarvoor weinig belangstelling zal bestaan en die bovendien door het aanwezige
wapeningsijzer wordt bemoeilijkt.
Stortcapaciteit. Het is de bedoeling, dat telkens het beton tot den volgenden
voorgeschreven stortnaad als één monoliet wordt gestort. Er moet dan soms dag
en nacht worden doorgewerkt zonder ander oponthoud dan voor korte schafttijden.
Indien de bindtijd van het cement 2 uren is, wordt meestal bepaald, dat geen
beton, tenzij ter pJáatse van een stortnaad, langer dan 1½uur aan de lucht mag
worden blootgesteld, met andere woorden, dat binnen dien tijd nieuw beton
er bovenop moet worden gestort. Vooral voor vloeren met een groot oppervlakte
vereischt zulks een groote stortcapaciteit.
Uit bovenstaande volgt, dat voor waterbouwkundige werken cement met
karteren bindtijd dan twee uren onbruikbaar is.
Voor de Noordersluis te IJmuiden was de inhoud van het grootste, zonder
ander oponthoud dan ·voor korte schafttijden, te storten onderdeel 4600 m 3, welke
hoeveelheid beton in 100 uren moest worden gestort. Voorgeschreven was, dat die
termijn op Vrijdag om 12 uur moest eindigen, opdat, zelfs bij onvoorzien oponthoud,
hiet op Zondag behoefde te worden gewerkt.
11.

Afwerken van betonvlakken.

Fouten herstellen en sausen van betonvlakken. Na het ontkisten van
betonvlakken worden deze ontdaan van fouten, zooals grindnesten en rulle plekken,
en worden in het gezicht blijvende vlakken bij vochtig weder met cementsaus
ingeschuurd, echter niet eerder, dan_ nádat te verwachten is, dat de betrokken
vlakken niet meer door druipend cementwater zullen worden verontreinigd.
Pleisteren. Pleisteren van betonvlakken is uit den booze: het pleisterwerk
zal zich slecht aan het beton hechten.
. Verven. Tegenwoordig bestaan vele verfsoort en, welke zich ·leen en tot het
op beton verwerken, Z:>oals silicaatverven. Voor waterbouwkundige werken wordt
verven evenwel ontraden: het forsche karakter van het waterbouwkundige werk
zou er door worden ontnomen.
·
Het beton van de hefportalen van de Beatrixsluis te Vreeswijk bv. is ongeverfd
gelaten, hetgeen een gunstig en indruk maakt: men ziet de portalen als geheel
slechts op eenigen afstand er vandaan en dan ziet men de ruwe betonvlakken als
één geheel. Ook de Egyptische pyramiden moet men als één geheel bezien: wanneer
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men er zeer dichtbij staat overziet men slechts een klein onderdeel er van, hetgeen
dan een verweerden indruk zal maken.
Teren. Sommige constructeurs wenschen den met grond in aanraking
komenden achterkant der muren vóór het aanaarden te teren. Schrijver oordeelt
de daarmede gepaard gaande uitgave overbodig. Evenmin als de met water in
aanraking komende voorzijde der muren wordt geteerd, bestaat er aanleiding
de achterzijde te teren. Zelfs bij agressief grondwater zal de teer verwoesting
van het beton niet voorkomen: hoogstens wordt het begin der aantasting iets
verschoven. Bij agr·essief grondwater is het beter een tegen de aantasting bestand
beton te bezigen, zooals bv. tegen zeewater bestand beton.
Eveneens wordt het teren van betonpalen ontraden: bovendien blijft de
teerlaag door het heien niet i~tact.
Teren is alleen gewenscht, wanneer voorkomen moet worden, dat beton
zich hecht aan er tegenaan gestort beton, bv. in voegen (zie deze § onder 9) en
het boveneinde van betonpalen, welke los van het er op g.estorte (muur of vloer)
en er tegenaan gestorte beton (werkvloer) moeten blijven (tweemaal teren,
zie blz. 91).
12.

Vereischte nauwkeurigheid ·van werken.

Uiteraard is een groot betonwerk als een schutsluis een ruw werk, zelfs als
de meest minutieuze voorzorgsmaatregelen worden genomen om nauwkeurig
werk te verkrijgen. In elk geval is het noodzakelijk te achten, dat de voorgeschreven
dagwijdte en bodemdiepte overal precies aanwezig is, terwijl de muren in groote
' lijnen volkomen recht moeten zijn. Alsdan kan er op worden vertrouwd, dat een
vaartuig, dat theoretisch nog juist door de sluis kan varen, dit ook werkelijk doen kan.
Zoo is schrijver een geval bekend - het was weliswaar gedurende den oorlog dat een 12 m breed schip door de 12 m breede schutsluis te Jutphaas moest varen
(door de achterwaartsche helling der muren van 1000 : l 1) was er een minieme
overbreedte). Slechts van één wrijfijzer (fig. 736) moest plaatselijk even het halfrondijzer worden verwijderd.
.
Zeer bijzondere nauwkeurigheid evenwel vereischen de deur- en schuifsponningen en deuraanslagen. Ten deze moet men steeds een slinger om den arm
houden: onnauwkeurigheden moeten kunnen worden weggewerkt, bv. door
natuursteen toe te passen of door later te stellen stalen aanslagkussens te maken.
Ook worden stalen aanslagen wel gesteld in ervoor in het beton gemaakte
uitsparingen.
Wat gecamoufleerd kan worden. Het is niet altijd te voorkomen, dat
muren ter weerszijden van een voeg niet volkomen ~t!'OGken. In elk geval mag de
sluis er plaatselijk niet te smal door worden. Deze onnauwkeurigheid !J.U is aan
het oog te onttrekken door het maken van een vellingkant ter weerszijden van
de voeg (zie noot op blz. 207) en door te zorgen, dat het dekzerkprofiel zich
niets van de fout aantrekt (op het laatste oogenblik bijstellen).
Interessant ten deze is te vernemen, dat niemand zal hebben ontdekt, dat
het beton Van de schutkolkmuren van de Noordersluis te IJmuiden niet zoo
strak van lijn is als de voorkant van de granieten dekzerkbekleeding.
1 ) Voor de betrokken lage muren (hoogte ruim 6 m) is de betrokken achterwaartsche helling meer
p. m. voorgeschreven, nl. om te voorkomen, dat de muren voorover zullen hellen, hetgeen een onaangenamen indruk zou maken.
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Door het strakke alignement van de bruggenreeksen over de meerputten
of -stoelen, deel uitmakende van de wachtplaatsen voor schepen van de sluizen
van het Amsterdam-Rijnkanaal (zie fig. 173 en 174) zal niemand de onnauwkeurigheden in de plaatsing dezer pijlers ontdekken.
'
Voorts is het gewenscht den achterkant der muren, waarop een tegelbestrating
zal moeten aansluiten, tot vorming van een voldoend breed looppad (zie § 21),
volgens een strakke lijn af te werken, al was het slechts over de bovenste 0,10 m
hoogte. Een vellingkant ter plaatse is met het oog op de aansluiting met de tegels
niet op zijn plaats.
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HOOFDSTUK IV
Nadere bespreking van de belangrijkste onderdeelen van den onderbouw
c.a. van een schutsluis.

Achtereenvolgens zullen de volgende onderdeelen van een schutsluis nader
worden besproken:
a. de sluishoofden;
b. de schutkolken;
c. de vleugelwanden;
d, de wachtplaatsen.
§ 34.
a.

SLUISHOOFDEN.

Algemeene beschouwing betref/ende de stabiliteit.

Sluü1hoofden moeten weerstand bieden aan de horizontale krachten; welke
er evenwijdig aan de sluisas op kunnen werken: zij mogen er niet door verschuiven
en omvallen (omkiepen of kiepen). Bovendien mogen door het kiepen plaatselijk
geen te groote specifieke belastingen in het leven worden geroepen.
Tegen verschuiven zou de hulp kunnen worden ingeroepen van voor of
achter de sluishoofden gemaakte onderdeelen van de sluis, hetzij even diep
gefundeerde schutkolkonderdeelen (bovenhoofd) of geleidehoofden (benedenhoofd).
Daarbij is aan te nemen, dat de naden, zoo diep onder water, ondanks temperatuursverschillen van de buitenlucht gesloten zullen blijven. Speciaal zullen de met het
grondwater in aanraking zijnde vloeren niet aan lengteveranderingen onderhevig
zijn. Tegen kiepen· evenwel mag niet op dien steun gerekend worden, omdat de
hoogergelegen onderdeelen van de sluis wel aan temperatuursinvloeden zullen
blootstaan en ter plaatse open naden zouden kunnen ontstaan, waardoor het hoofd·
geen steun zal vinden daar waar zulks dan juist noodig is. Door dat kiepen zouden
bv. palen kunnen worden overbelast.
Ten aanzien van het verschuiven en het kiepen van het sluishoofd moet
onderscheid worden gemaakt tusschen een sluishoofd, waarvan de muren en
de vloer één geheel vormen en een sluishoofd, waarbij de vloer door voegen van.
de muren is gescheiden.
Bakprofiel. Indien vloer en muren één geheel vormen, zal het hoofd onder
invloed van de horizontale krachten evenwijdig aan de sluisas niet verschuiven,
indiert de som der horizontale krachten bij fundeering op staal kleiner is dan
de fundeeringsdruh., vermenigvuldigd met den coëfficiënt van wrijving tusschen
beton en grond (i.c. 1 / 3 ) en bij fundeering op palen, dan de som der horizontale
ontbondenen der schoorpaaldrukken. Daarbij is de wrijving van den grond achter
de muren doorgaans in reserve te houden.
Het hoofd zal niet kiepen, zoolang bij fundeering op staal de resultante van
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alle, door den grond op te nemen, krachten binnen het grondvlak valt en de specifieke
belasting van den ondergrond een toelaatbare grootte behoudt, en bij fundeering
op palen zoolang de resultante van alle door de palen op te nemen verticale krachten
binnen het palenplan blijft en geen der palen is overbelast. Daarbij wordt het
op trek belasten van de palen ontraden, ware het slechts omdat het hoofd alsdan
een scheven stand zou gaan innemen. Bij fundeering op staal wordt er in het
algemeen voor gezorgd, dat de resultante binnen de kern van het grondvlak blijft.
Voor de bewapening van het hoofd (uniforme bewapening over de geheele sluishoofdlengte) verdient het aanbeveling zooveel mogelijk te bevorderen, dat de
resultante door het hart van het grondvlak gaat (zie blz. 454 en bijlage, blz. 525).
Het kan bij korte sluizen met groot verval voorkomen, dat de geheele sluis
ter wille van de stabiliteit van het van de kolk afgedrukte sluishoofd één geheel
zal moeten vormen (bv. de toegangssluizen van den Noordoostpolder van de
Zuiderzeedroogmaking, grootste verval ongeveer 9 m, sluisbreedte 7 m, nuttige
kolklengte 40 m, vloerplaat zonder naden, muren door naden in mooten verdeeld).
In dat geval zou de zekerheid tegen verschuiven door de wrijving van den grond
achter de muren zoo groot kunnen zijn, dat van het aanbrengen van schoorpalen
kan worden afgezien (bv. vorenbedoelde toegangssluizen).
Muren los van vloer. Indien de muren los van den vloer zijn gehouden,
geldt bovenstaande redeneering alleen voor de sluishoofdmuren, aangenomen,
dat, zooals gewoonlijk, de vloeren geen noemenswaardige horizontale krachten
evenwijdig aan de sluisas hebben op te nemen. Is zulks echter wel het geval (bv.
bij toepassing van stijldeuren), dan geldt bovenstaande wat het verschuiven betreft
voor het geheele hoofd en wat het kiepen betreft slechts voor de muren.
Sluishoofdlengte in verband met deurtype. Uit bovenstaande volgt,
dat het verkeerd is à priori te beweren, dat hefdeuren of roldeuren kortere sluishoofden vorderen dan bv. puntdeuren: de minimum sluishoofdlengte wordt
niet door de soort deuren bepaald, doch door de stabiliteit van het hoofd. De
invloed van het deurtype is slechts secundair en het blijkt, dat hij over het algemeen
niet groot is. Niet te verwarren hiermede is de kolklengte, welke bv. bij toepassing
van hefdeuren (vulling door de deur) kleiner zou kunnen zijn dan bij toepassing
van puntdeuren (grootere schadelijke kolklengte).
Plaats beweegbare waterkeering bij bakprofiel. Voor het geval de
muren en de vloer één geheel vormen is de beste plaats voor de beweegbare waterkeering die, waarbij de resultante van alle op het hoofd werkende krachten, behalve
de tegendruk van de fundeering, is gelegen in het hart van het grondvlak van het
kunstwerk. Een gelukkige omstandigheid is, dat het kiepmoment wordt tegengewerkt door het moment, dat het gewicht van de in fig. 133 gearceerde schijf
water geeft. Een eenvoudige berekening leert, dat de sluishoofdlengte zoodanig
kan worden gekozen, dat het kiepmoment bij het grootste verval is geëlimineerd
(zie bijlage). Bij kleinere vervallen is het resulteerend kiepmoment dan weliswaar
niet gelijk aan nul, maar dan toch niet groot: de specifieke druk op de fundeering
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Fig. 133; Schets van een sluishoofd, dat belast wordt door waterdruk tegen de beweegbare waterkeering.
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zal dan die van het grootste verval meestal niet overschrijden. Voorts blijkt, dat
de beste plaats van de beweegbare waterkeering het midden van het hoofd is
(tegenwerkend moment van het gewicht van het gearceerde water het grootst bij
een minimum sluishoofdlengte).
Indien het sluishoofd om de een of andere constructieve reden langer of korter
moet worden dan volgens bovenbedoelde berekening of de waterkeering sterk
excentrisch moet worden aangebracht (bv. wegeris de· aanwezigheid van een
verkeersbrug over het hoofd) is zulks geen bezwaar te achten, mits de stabiliteit
gewaarborgd is. Bij fundeering op palen verdient het dan aanbeveling de •palen
zoodanig te plaatsen, dat de paaldrukken in het ongunstigste belastingsgeval alle
gelijk zijn, hetgeen bij aanwezigheid van schoorpalen het beste is te regelen door
het doeltreffend plaatsen van deze laatste. Immers zullen de schoorpalen steeds
belast zijn bij het optreden van een kiepmoment.
Men houde bij het bepalen van de sluishoofdlengte steeds den eisch voor
oogen, dat het sluishoofdgewicht niet onder. een bepaald minimum, dat afhankelijk
is van de richting, waaronder de schoorpalen zijn geheid en van de grootte der
op het sluishoofd werkende horizontale kracht evenwijdig aan de sluisas, mag
dalen (zie bijlage).
Ondervlak bakprofiel. De verleiding zou groot kunnen zijn het ondervlak
van het bakprofiel niet geheel in een horizontaal vlak te leggen en alzoo de vloerdikte aan te passen aan de grootte der in den vloer optredende momenten. Men
laat dan bv. het grondvlak in dwarsrichting nabij de einden oploopen. Zulks is
toelaatbaar te achten indien de hellingen bij fundeering op palen niet steiler zijn
dan 1 : 8 (zie blz. 83 en fig. 182) en op staal dan l : 12 (zie fig. 273) en het in
dwarsrichting aan te brengen wapeningsijzer in de knikken nimmer of nauwlijks
op druk zal worden belast (zie fig. 111 en 112 en blz. 198).
Een gedeeltelijk oploopen van het grondvlak in de richting volgens de sluisas
zal leiden tot een ingewikkelder bewapening (ongelijke hoofdwapeningsstaven
voor zoover het oploopende gedeelte nabij den achterkant der muren betreft).
Het zoowel in langsrichting als in dwarsrichting oploopen van het grondvlak
is onjuist te achten, omdat dan in het gebied der oploopende vlakken elke
wapeningsstaaf ern eigen vorm zal moeten verkrijgen.
b.

1.

Algemeene bespreking der constructie,

Kort Historisch Overzicht.

Toen gewapend beton niet bestond, werden sluizen opgetrokken van,metselwerk, al of niet in combinatie met ongewapend beton. Bij op palen gefundeerde
sluizen werd de vloer tegen de voorkomende opwaarts gerichte krachten bestand
gemaakt door houten zwalpen. Bij op staal gefundeerde sluizen werd de vloer
uitgevoerd als omgekeerd gewelf (Dierensche sluis in het Apeldoornsch kanaal)
of zeer dik gemaakt. De muren waren door hun eigen gewicht bestand tegen
vooroverkomen, terwijl vooruitschuiven werd voorkomen door een stempelvloer,
stempelbalken, of, bij fundeering op palen, door het op elkander afstempelen
van de fundeeringen. In het laatste geval werden kloosterhouten aangebracht om
te zorgen, dat de muren niet over de fundeering heenschoven.
·
De sluizen van het Panamakanaal (voltooiïng in 1915, zie Transactions of
the Int. Eng. Congess 1915, ,,the Panama Canal II") zijn nog geheel van ongewapend beton. In de vloeren werken geen opbuigende krachten, omdat zij op
rotsbodem zijn gefundeerd.
215

In navolging van de 33,50 m breede sluizen van het Panamakanaal zijn
omstreeks 1918 de 14 à 16 m breede sluizen van de Maaskanalisatie gebouwd.
(Ir. F. L. Schlingemann in "de Ingenieur" no. 1 van 1921). Ook deze zijn zooveel
mogelijk van ongewapend beton, Alleen moesten de vloeren, welke slechts in de
hoofden voorkomen, gewapend worden, omdat deze niet op rots, maar op
grindzand rusten.
·
Bij de 50 m breede Noordersluis te IJmuiden zijn de muren weliswaar door
hun gewicht stabiel, doch er is in ruime mate gewapend beton bij toegepast
(Ir. J. A. Ringets in "de Ingenieur" no. 39 van 1924 en schrijver dezes in po. 1
van 1928). Zoo zijn daarbij de riolén in dwarsdoorsnede niet zooals bij het Panamakanaal en andere in beginsel daarop gelijkende sluizen rond, doch in hoofdzaak
rechthoekig.
Radicaal is het roer omgegooid bij de 7,35 m breede schutsluis de Haukes
aan den rand van den Wieringermeerpolder (Irs. J, F. Lichtenberg en J. W.
Thierry in "de Ingenieur" no. 20 van 1929), welke zuiver als gewapend-betonconstructie is opgevat. De bouw er van vorderde veel bekistingshout en kon niet
in een snel tempo geschieden, omdat het verplaatsen van de bekisting veel tijd
vergde. Bovendien zijn de dunne wanden op den duur niet bestand te achten
tegen scheepsstooten.
Nadat met den bouw van de Noordersluis begonnen was, zijn vele groote
sluizen voor de binnenscheepvaart gebouwd (breedte 12 tot 18 m), waarbij in
ruime mate van gewapend beton gebruik is gemaakt en waarbij aan de bezwaren
van de hierboven genoemde sluis de Haukes is tegemoet gekomen. Daarbij zijn
de muren in den vloer geklemd. Zij zijn dus niet op zichzelf stabiel: het wapeningsijzer vormt een voor de stabiliteit onmisbaar element (zie "de Ingenieur" no, 22
van 1935, artikel van Dr. Ir. L. R. Wentholt; no. 45 van 1934, artikel van Ir. F.
Volker; no. 36 van 1934 van Ir. W. H. Brinkhorst; no. 32 van 1935 en no, 14
van 1937 van schrijver dezes enz.).
Men ziet dus: de ontwikkeling van de sluisconstructie is gekenmerkt door
het zich geleidelijk losmaken van metselwerk of ongewapend beton als bouwelement, gepaard aan vergrooting van het vertrouwen in de duurzaamheid van
het wapeningsijzer,
2.

Sluishoofd met puntdeuren (fig. 137).

Onderverdeeling in bouwblokken. Bij het opmaken van het ontwerp
van een sluishoofd met puntdeuren rijst de vraag of dit als één geheel moet worden
geconstrueerd dan wel onderverdeeld in bouwblokken. Het antwoord hierop
luidt, dat sluishoofden van sluizen voor de binnenscheepvaart, welke over het
algemeen een betrekkelijk klein oppervlakte beslaan, doorgaans als één geheel
worden gemaakt en voor de zeescheepvaart meestal door voegen in drie of meer
deelen worden verdeeld (op zijn minst de vloer van de muren gescheiden). Bij
aanwezigheid van riolen bevordere men~ dat daarin geen voegen voorkomen.
Soms wordt begonnen met het maken van een voeg tusschen den vloer en
de muren en wordt deze vóór het voltooien der constructie weggewerkt (bv. zooals
bij de sluizen van het Albertkanaal in België in navolging van de zeesluis te Kruisschans bij Antwerpen). De betrokken voeg wordt dan trapsgewijze afgewerkt,
waarbij het dwars op de voeg gelegen wapeningsijzer niet wordt onderbroken
en extra verticaal ijzer is toegevoegd (fig. 134). Deze constructie kan alleen worden
toegepast, wanneer de muren op zichzelf min of meer stabiel zijn, zooals bij de
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genoemde voorbeelden: de vloer is tusschen de muren geklemd en wordt door
deze in staat gebracht weerstand te bieden aan den opwaarts gerichten wateroverdruk, bv. bij drooglegging van het sluishoofd. Daarentegen maakt de vloer
het mogelijk, dat de muren door er loodrecht op gerichte horizontale krachten
kan worden belast.
Het groote voordeel van de constructie is, dat de muren hun zetting praktisch
reeds hebben gehad voordat de vloer er aan wordt verbonden: de muren worden
niet door den vloer gedragen, hetgeen tot een lichtere constructie zal leiden. De
praktijk heeft geleerd, dat het gewenscht is de voeg, zoolang deze nog open is,
tegen verontreiniging te beschermen: het opruimen van ongerechtigheden tusschen
het wapeningsijzer door is een uiterst moeilijke karwei, welke praktisch niet volledig
zal kunnen worden verricht.

Fig. 134. Behandeling van de aansluiting van een vloer aan een muur, wanneer een naad ongewenscht
wordt geacht, nadat de ongelijke zetting zooveel mogelijk heeft plaats gevonden
(35 m wijde schutsluis te Kruisschans nabij Antwerpen, 40 m wijde nieuwe schutsluis te Duinkerken
en binnenscheepvaartsluizen van het Albertkanaal in België) a = later aan te brengen rollaag.

Plaats beweegbare waterkeering. De sluisvloer van een bakprofiel wordt
bij waterkeering van het hoofd en een grondwaterstand, welke met het lage water
correspondeert, het ongunstigst op buiging belast nabij de muren: de waterdruk
aan de hoogwaterzijde van de deuren en de spatkracht (blz. 275) werken dan
tezamen. Indien de muur een wringvast geheel vormt (niet te dunne langswanden
van de deurkas[sen]), verdient het aanbeveling te bevorderen, dat de resultante
van de momenten van bedoelde drukken in het midden van den muur komt.
Alsdan zal het inklemmingsmoment niet over de gehee_le hoofdlengte verschillend
zijn. Een eenvoudige berekening wijst dan uit, waar de deuren moeten worden
geplaatst (zie de bijlage en fig. 318).
·
Indien de muur los van den vloer staat, verdient een hierboven bedoelde
excentrische plaats van de deuren aanbeveling om over de geheele lengte in
dwarsrichting een regelmatig palenplan te verkrijgen. In langsrichting zal het
palenplan afwijkingen moeten vertoonen indien men er niet in slaagt het kiepmoment te neutraliseeren door een doelmatige plaatsing van de schoorpalen.
Indien de muur niet als een wringvast geheel is te beschouwen (dunne
deurkaswand [en]) doet men het beste het hoofd' voor de berekening te beschouwen
als bestaande uit losse onderdeden, bv. uit een gedeelte dat boven de deurkassen
is gelegen, uit een, dat de deurkassen bevat en uit een beneden de deuren.
Bij sluishoofden voor dubbele keering (eb- en vloeddeuren) zal bij symetrisch
hoofd de plaats der keerende deuren in verband met bovenstaande gunstig zijn,
indien de muren als zijnde wringvast zijn te beschouwen (excentrische plaatsing),
Alsdan zouden de dammen, welke de deurkassen begrenzen gevoegelijk smal
217

kunnen zijn: zij zullen buiten de berekening vallen en er is geen bezwaar tegen,
deze bij buiging der muren een weinig over te belasten.
Indien het sluishoofd slechts één deurstel bevat, zou bij niet wringvaste
muren de plattegrond kunnen zijn als aangegeven in fig. 135 (B ongeveer halverwege
AC). De breedte van den dam bij A zou zoodanig moeten zijn, dat deze in staat
is de momenten op te nemen, welke ontstaan door de horizontale krachten tggen
het muurgedeelte, dat de dam bevat en tegen het gedeelte met den halven langswand
van de deurkas. De dam is dan te beschouwen als het lijf van een halven T-balk,
waarvan het uitstekende gedeelte van de flens gevormd wordt door den langswand
van de deurkas. Deze balk zal soms op de normale wijze worden belast en soms
averechts (trek in de flens). De deurkaswand is dan bij niet-wringvaste penanten
te berekenen als zijnde opgelegd op het hart van den dam benevens in den vloer
geklemd. Wanneer de penanten wringvast zijn, wordt de oplegging door inklemming
vervangen.
-8
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Fig. 135. Plattegrond van een schutsluis met puntdeuren.

Opgemerkt zij, dat de dam bij A vanzelf breed zal worden door de gevorderde
excentrische plaatsing van de deuren.
Sprong. Over het algemeen wordt de sprong 1 : 3 genomen (DE = 1/3.BE),
Hoe grooter sprong, hoe kleiner spatkracht (deze is nul als de sprong 1 : 1 is
(zie§ 39a), doch hoe langere en dikkere deuren en bijgevolg langere en diepere
deurkassen en dus ook dikkere muren. De gebruikelijke sprong is een compromis
tusschen de voor- en nadeelen.
Voor zeer groote puntdeuren, zooals die van de sluizen van het Panamakanaal
wordt de sprong soms 1: 2 genomen (verkleining van de spatkracht).
Afmetingen deurkas_. De lengte en de diepte van de deurkassen worden
ontworpen in verband met den weerstand, welke de deuren er bij het sluiten in
ondervinden(§ 50a). De diepte is ook afhankelijk van de ruimte, welke in de deuren
aangebrachte schuiven (meestal geplaatst tegen de beplating aan de hoogwaterzijde
van de deur) vorderen. Het bij openen van de deur stooten van de schuiven tegen
den langen deurkaswand wordt voorkomen door op de deuren aan te brengen
steunklossen.
Bij toepassing van een vloeistofkoppeling in het bewegingsmechanisme van
de deuren (zie§ 50a) zouden de spleten tusschen de geopende deur en het betonwerk
gevoegelijk op het oog kunnen worden gedimensionneerd.
Achter de geopende deur is een spleetbreedte van 0,15 tot 0,20 m normaal
te achten voor sluizen tot,een wijdte van 12 m. Voor 18 m wijde sluizen is 0,30 m
een geschikte maat. De spleet tusschen den voorhar en den kopwand van de deurkas
wordt over het algemeen 0,20 tot 0,35 m breed genomen, die tusschen den achterhar
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en den anderen kopwand zoo breed als met de vrijdraaiïng overeenkomt (zie blz. 276).
De op de deur aanwezige wrijfhouten moeten 0,02 tot 0,10 m buiten den
dag van de sluis blijven (zie blz. 281 en 291).
Deursponning. De in den sluisvloer aanwezige deursponning legge men
O, 10 tot 0,25 m onder den onderkant van den onderregel. Voor eenigszins belangrijke
sluizen make men die maat eerder 0,20 m of meer, dan minder, omdat dan een
plat op den bodem liggende oude autoband, geliefkoosd schokbreker voor schepen
in de plaats van een kurkenzak, de deurbeweging niet zal kunnen hinderen.
Meestal zorgde men er voor, dat de sponning geen zak vormt, welke dieper
gelegen is dan de er op aansluitende vloer. M 'Il 1i et den vloer dan in de kolk met
den sponningbodem correspondeeren. Zulks brengt de consequentie m,de, dat de
geheele kolk ter wille van de sponning dieper moet worden gefundeerd, hetgeen,
vooral bij toepassing van het bakprofiel, een onnoodige uitgave zou vorderen.
Daarom verlaat men tegenwoordig dit beginsel wel en maakt het diepe vloergedeelte ter plaatse van de sponning zoo klein mogelijk (zie bv. fig. 1556).
Behalve dat de kolkbodem dan hooger kan komen te liggen, heeft men nog
het voordeel van een steviger sluishoofdvloer (een dun gedeelte, geflankeerd
door twee dikkere gedeelten), welke hooger kan worden gefundeerd.
De vrees, dat de sponning zou kunnen volslibben, is niet gegrond, zoolang
de deuren geregeld worden gebruikt en vooral als de deurbeweging snel en krachtig
is (electrisch). De daarbij in het leven geroepen wervels zullen de sponning
voldoende slibvrij houden. Het schuin afwerken van de van den drempel afgekeerde
sponningbegrenzing om het slib gemakkelijker uit de sponning kwijt te raken,
verdient geen aanbeveling: de zich na het bewegen van de deur op het schuine
gedeelte afgezet hebbende vaste bestanddeelen, zullen weer in de sponning terugkomen. Het schuine gedeelte zou te ver van de deur verwijderd reiken om er
nog door te worden schoongespoeld.
.
Drempel. Over- het algemeen maakt men de drempels tegenwoordig van
staal, en slechts van graniet, wanneer de sluis aan zee is gelegen (zie § 26a-3).
Bij de sluizen van het Panamakanaal. zijn op eenvoudige wijze te vernieuwen
houten drempels toegepast (in den geest als aangegeven in fig. 79).
Riolen. Wanneer de grootte van de sluisdeuren van dien aard is, dat een
luchtkist gewenscht is, en er bijgevolg geen gelegenheid zou bestaan om groote
schuiven in de deuren aan te brengen voor het cip peil brengen van de kolk, zullen
in de sluismuren riolen noodig zijn, over het algemeen omloopriolen.
Indien de sluis naar één zijde keert, of althans van één stel puntdeuren per
hoofd is voorzien, zouden de riolen gevoegelijk in de deurkas kunnen uitmonden.
Men moet er zich dan van bewust zijn, dat het water bij eenigszins lange riolen
na het op peil komen van de kolk door de traagheid nog gedurende eenigen tijd
merkbaar zal nastroomen, waardoor de deur mogelijk op het einde harer daarop
volgende beweging in de deurkas zal worden gezogen. Het bewegingswerk zal
daartegen bestand moeten zijn. .
In dat geval wordt de lengte van het schadelijke kolkgedeelte niet door de
aanwezige rioolmonden beînvloed. Anders is zulks, wanneer eb- en vloeddeuren
noodig zijn. Dan moeten de rioolmonden buiten de deurkassen blijven en wordt
er het schadelijke kolkgedeelte niet onaanzienlijk door vergroot. In het beschouwde
geval is dus een grootere sluislengte vereischt, dan bij toepassing van roldeuren.
Verwijding van de invaart. Bij het bovensluishoofd zou de verwijding
van de invaart (zie § 21) eerst kunnen beginnen ongeveer bij punt A van fig. 135.
Het doen beginnen van de verwijding bij B is niet juist te achten, omdat de open
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deur dan te kwetsbaar zou worden voor áanvaring. Bij het benedenhoofd zou de
verwijding van de sluis bij aanwezigheid van één stel puntdeuren theoretisch
bij B1 kunnen beginnen, doch de praktijk leert, dat het beter is het beginpunt
nog 1 à 2 m te verschuiven, zulks ter bescherming van de slagstijl en zoo noodig
om plaats te maken voor een schotbalksponning. De breedte van den dam bij A
is bij afwerking met stalen bekleedingen op zijn minst 1 m te nemen en indien
er een schotbalksponning in voorkomt, op zijn minst 0,50 m wederzijds er van.
Bij sluizen in zout wàter, waarbij de bekleedingen van het beton van graniet
moeten worden gemaakt, zal deze steen, afhankelijk van de sluisgrootte, 0,60 tot
1 m breed moeten worden, terwijl er tusschen een dam van gewapend beton
gewenscht is van ten minste de steendikte. Toepassing van graniet impliceert
een grootere sluishoofdlengte !
Indien in den laatstbeschouwden dam bovendien een schotbalksponning
aanwezig is, moet hij ter weerszijde van de sponning ten minste de sponningdiepte meten.
,

Fig. 136. Schets van den dam ter beëindiging van de deurkas voor een puntdeur.

De dambreedte is mede afhankelijk van de deurkasdiepte. Het kan aanbeveling
verdienen de dam dan den in fig. 136 aangegeven vorm te geven, doch hoe
eenvoudiger vorm, hoe beter.
Het bovenstaande geldt ook voor de dambreedte tusschen twee stel puntdeuren
in. Bovendien moet dè kern van gewapend beton in staat zijn de er in optredende
_krachten op te nemen.
Veelal zal de dambreedte moeten volgen uit de sterkteberekening van de
muren (zie blz. 218 en 523).
Muurvorm. De verleiding is groot de sluishoofdmuren bij Fen F 1 (fig. 135)
af te snuiten. Alsdan is de oplossing bij F 1 veel beter dan bij F, waar door de
betonnen verlenging van den schermwand de eenvoud van bekisting is zoekgeraakt.
Het kan voordeelig zijn de voor- en achterzijde van de sluishoofdmuren
over de volle lengte evenwijdig aan elkander te maken, dus geen afsnuitingen bij
F en F 1 of links van B1 • Zulks zal het geval kunnen zijn, wanneer het mogelijk
is beide sluishoofden volkomen aan elkander gelijk te maken (vergelijk fig. 49).
Alsdan is eenheid van bekisting en wapening mogelijk d ~, met het maken van
de muren volgens fig. 135 verkregen, voordeelen waard.
.
Indien ijswisschers zullen worden toegepast (fig. 224) verdient het aanbeveling
de afmetingen der daarvoor benoodigde sponning (zie fig. 72) te ontwerpen,
voordat men de muurdikte bepaalt.
Schotbalksponningen. Schotbalksponningen make men even diep als
breed met een maximum diepte van 0,30 m.
Om beschadiging door en van schepen te voorkomen(§ 11, punt 8), benevens
om te voorkomen dat trossen er in bij het er mede langs de sluis loopen zullen
"haken" (§ 11, punt 13), worden de sponningen van een vulling van op zijn minst
eikenhout voorzien, welke moet reiken van 0,20 m onder den laagst voorkomenden
waterstand tot bovenaan toe. De houtvulling moet 0,01 tot 0,015 m buiten het
beton uitsteken. Het verwijderen van het hout wordt vereenvoudigd door de
balken eenigszins taps te maken (fig. 85). Indien de bovenkant strookt met dekzerk-

220

hoogte, wordt het hout voorzien van een element dekzerkprofiel. Indien de
schotbalken gemakkelijk kunnen worden aangebracht als de spónning niet tot
dekzerkhoogte wordt doorgevoerd en met het aanbrengen nimmer de grootst
mogelijke spoed behoeft te worden betracht (dus wanneer het geen schotbalken
betreft, welke bij oorlogsgevaar moeten worden gesteld), laat men het dekzerkijzer wel ongebroken. over de sponning doorloopen,
·
.. _De_ bevestigin~ van de poutvulling vindt plaats met bou!_en, welke geschroefd
z1Jn m, m het beton opgenomen en daarm verankerde,.roestvr1J stalen wartels, zooals
DOORSNEDE

A-B

DOORSNEDE C-D

1

i
i

_ _ _ _10.61

ij
9.01

Wf'.:"'_:-_f?,Ji..:..tt-11_ t..

sw
-ll!~~"-".J~'G""0'-"-0-J

i
.

HORIZONTALE
OP 1.7Ot

.a

DOORSNEDE
OP N.A.P.

o,

--SCHj;O;:;;-,- 18M

1 2 EN3:BRUGGEN VOOR GEW. VERKEER
j
45?.64 M

IJ)

"l
IJ)

_,. ,; STORTNAAO

21 22

1.0Q_

==

RVSWERK

Fig. 137. Het binnensluishoofd van de schutsluis nabij Tiel in het Amsterdam-Rijnkanaal.
Het riool dient niet voor de vulling van de sluis. l;)e bolders zijn geplaatst overeenkomstig fig. 92)
A = aanslag voor naaldkeering (zie fig. 87B); B = bolder (zie fig. 93); D = drempel (zie fig. 83);
G = granieten slagstijl (zie fig. 83); H == haalkom met bolder (zie fig. 91); K = kelder voor bewegingsinrichtingen puntdeuren (zie voor het beginsel fig. 249); L = landhoofd bruggen; Li = lichtbak
(zie fig. 135 en blz. 224); M = muurstoel (zie fig. 193); N = nis voor drijvenden steunbalk voor
naaldkeering (zie fig. 58). De ongelijke diepte houdt verband met de mogelijkheid tot plaatsen;
NS = noodschuifsponning; P = peilschaal (zie fig. 98 en 99a), alleen aan de zijde tegenover de
bediening (zie § 30); R = riool, uitsluitend voor het spuien; S = stopstreep (fig. 89); SK =
stootkussen (fig. 86); ST = sponning met driehoekige doorsnede voor aanslag taatskuip; SW =
schermwand van beton, rustend op stalen damwand; V = voeg (fig. 125a); W
wrijfijzer (fig. 736).
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aangegeven in fig. 85. De onderste bout moet zijn gelegen boven een geregeld
voorkomenden lagen waterstand. De boutkoppen moeten op zijn minst tot buiten
den dag van het betonwerk zijn ingelaten, zoodat de schepen er ook na het afslijten
van het hout geen vat op hebben (§ 11, punt 8).
Stootkussens. In den langen deurkaswand zijn de in § 26 genoemde stootkussens voor de deuren op te nemen (fig. 137, SK). Zij correspondeeren met op
sommige deurregels bevestigde houten klossen (steunklossen). Daarvoor komen
in elk geval de onderste en bovenste aan aanvaring blootstaande regels in aanmerking en bij groote vervallen voorts een of meer regels er tusschenin. Ook is
het gewenscht in elk geval den bovensten zich onder den laagsten waterstand
bevindenden regel van een steunklos te voorzien.
De klossen hebbet;t een belangrijke taak te verrichten. Zij vrijwaren buiten
de deuren stekende schuiven tegen beschadiging en limiteeren den open-deurstand
bij het door het bewegingsmechanisme vergrendelen van de deur tegen het uit
· de kas zuigen door voorbijvarende schepen of anderszins (zie § 52).
De beste plaats voor de klossen op de regels is op ¼ L (L = lengte) van
het vooreinde af. Alsdan is het grootste moment, dat door een puntlast nabij den
voorhar wordt opgewekt, gelijk aan het grootste moment door dienzelfden last,
wanneer hij aangrijpt tusschen klos en achterhar. De vast te stellen plaats van
de steunklossen is echt~r ook afhankelijk van de plaats der deurschuiven.
Taats. De sluishoofdvloer bevat de taatsen. De bedrijfszekerheid van een
van puntdeuren voorziene schutsluis staat en valt met de constructie van de taats
en de aan de deur bevestigde taatskom, de eenige zich blijvend onder water bevindende

aan slijtage onderhevig zijnde vitale onderdeden. Terwijl de taatskom mèt de deur
nog periodiek kan worden onderhouden, blijft de taats aan haar lot overgeleverd,
totdat zij om onderhoud roept. Op een goede taatsconstructie komt het dus
ten zeerste aan.
De klassieke taatsconstructie, waarbij de taats een weinig in den vloer is
ingelaten en met dookbouten is bevestigd, is niet aan te bevelen. Zij paste zich
volkomen aan bij de bevestiging aan natuursteen. Op den duur gaan de aldus
geconstrueerde taatsen loszitten en uiteindelijk zullen zij de deur niet leiden,
doch worden integendeel door deze zelf geleid. Een tijd lang was het "mode"
zulke taatsen in drie stel wiggen te vatten en aldus verstelbaar te maken, doch
het algemeene bezwaar van de taatsconstructie blijft en het voordeel van de
verstelbaarheid kan niet hoog worden aangeslagen: na de eerste maal stellen,
zullen zij nimmer worden gesteld. En het voor de eerste maal stellen zou even
goed nauwkeurig kunnen geschieden zonder speciale voorzieningen, mits de
taatsconstructie doelmatig is.
Een doelmatige taatsconstructie, waarbij kiepen is buitengesloten, is gegeven
in fig. 138. De constructie bestaat uit een losse taats, gevat in een taatshouder.
De taats, die met een spie tegen draaien zou kunnen worden geborgd, is uitwisselbaar. Het borgen is doorgaans evenwel onnoodig, omdat de taats meestal niet in
den houder zal draaien, vermits de horizontale krachten er op in den houder
grooter zijn dan de kracht, welke horizontaal op den taatskop werkt. Een en ander
hangt af van de grootte van het bij het draaien van de deur in de taats opgewekte
moment. De gietstalen taatshouder is van vleugels voorzien, welke het best geplaatst
worden loodrecht op den geopenden en den gesloten deurstand, doch een vereischte
is zulks geenszins. Het stellen kan met de grootste nauwkeurigheid geschieden
in een in den vloer uitgespaarde kom met behulp van stelschroeven. Na het stellen
kan de houder worden aangegoten. De kegelvormige afwerking van den onderkant
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van den houder houdt verband met het ontwijken van lucht bij het volstorten
van de kom.
Voor groote belastingen ware de taatskop te bekleeden met mangaanstaal,
dat, ongesmeerd, goed tegen slijtage bestand is (aan slijtage blootstaande onderdeden van baggermolens!) en zich goed electrisch laat lasschen (fig. 138).
Soms wordt de taatskom in de deur automatisch gesmeerd, doch er bestaat
ten deze nog geen ervaring. Veel illusies wat de beperking van slijtage betreft,
behoeft men zich niet te maken. Een voorwaarde, waaraan niet kan worden voldaan,
öm de slijtage te beperken, is naast smeren: het voorkomen van het indringen
van slib tot de gesmeerde oppervlakken (zie blz. 517).
Grootere vlaktedrukken op zij tegen de taats dan 60 à 70 kg/cm 2 zijn in elk
geval ongewenscht. Beter is om de taatskop zoo zwaar als constructief mogelijk
is te maken. Alsdan wordt de slijtage beperkt en de daardoor vergroote bewegingsweerstand W 2 (§ 50a) is tegenover den totalen te verwaarloozen.

Fig. 138. Taats met taatshouder en mangaanstalen kopbekleeding. De taatshouder is geteekeo.d
voor een deur, welke averechts keert (ziefrr.§391),
Vandaar, dat een der vleugelparen loodrecht staat
op de (averechtsche) spatkracht.

Fig. 139. Halsbeugel (schutsluis in het Smalweesp)

In gesloten deurstand mag de deur zijdelings niet op de taats steunen, doch
moet zij tegen de slagstijl rusten. In de taatskom moet dus een zekere speling
aanwezig zijn.
Halsbeugel. De halsbeugel ware van een bronzen voering te voorzien
en moet op eenvoudige wijze kunnen worden gesmeerd. Het smeren, dat hier
volkomen tot zijn recht zal komen, dient niet zoozeer om den bewegingsweerstand
te verkleinen - deze is ook zonder smering onbelangrijk (zie § 50a, W 2 ) - doch
om de slijtage van de voering te beperken en om te voorkomen, dat het scharnierpunt zal knarsen en de deur onder het bewegen in trilling geraakt.
De halsbeugelankers zouden het beste kunnen worden geplaatst loodrecht
op de vleugels van de taatshouders.
De constructie moet zoodanig zijn, dat de deuren op eenvoudige wijze kunnen
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worden verwisseld (§ 24a-2). Verstelbare halsbeugels hebben evenmin zin als
verstelbare taatsen. Het neerwaarts afbuigen van de ankereinden of het schuin
op den voorkant van den muur plaatsen van het dichtst op den dag van de sluis
gelegen anker, stamt uit het baksteenen tijdperk. Voor sluizen in gewapend beton
heeft zulks geen zin: daarvoor kunnen de ankers horizontaal zijn en geplaatst
worden in de richting van de geopende en de gesloten deur.
Fig.139 geeft het type van een halsbeugel aan voor een schutsluis in gewapend
beton (schutsluizen in de Weespervaart en in het Smalweesp, naast het verruimde
Merwedekanaal).

Berekening taats en halsbeugel. Taatsen en halsbeugels benevens de
taatshouders worden in normale gevallen berekend op de in den droge staande
deur, dus zonder rekening te houden met opdrijving. Alsdan zou de deur in de
drooggelegde sluis kunnen worden gemonteerd of gedurende reparatie van de
sluis op haar plaats kunnen blijven. Voorts moeten zij berekend zijn op de met
aangegroeid ijs verzwaarde deur tijdens het normale bedrijf. Deze aangroeiïng
heeft plaats tusschen beide kanaalpeilen wederzijds van de sluis in, tot ongeveer
1 m onder het lage peil. Aangezien ijs onder water niets weegt, zelfs eenige
opdrijving geeft, kan worden volstaan met het in rekening brengen van den
ijsaangroei tusschen beide kanaalpanden in (zie verder§ 46). Wanneer de puntdeuren
ook averechts kunnen worden belast (zie § 39d), zijn de bedoelde objecten ook
op de ;;negatieve spatkracht" te berekenen.
Men laat de op de taats werkende krachten geheel bovenaan aangrijpen.
Dat de taats en de halsbeugel aldus rijkelijk zwaar worden berekend, is met
het oog op de slijtage een voordeel te achten. Wij zagen reeds, dat het aanbeveling
verdient, de taatskoppen zelfs, onafhankelijk van de berekening, zoo zwaar te
maken als constructief mogelijk is.
In elk geval moet de taatsconstructie sterker zijn dan de verbinding van
de taatskom aan de deur, zoodat bij fatale aanvaring (zie § 45) in elk geval de
moeilijk te bereiken taats intact blijft.
Veiligheid van het verkeer langs de sluismuren. Voor karig verlichte
sluizen verdient het overweging onder de dekzerk in den kopwand K van de deurkas
(fig. 135) een lichtpunt àan te brengen, dat de deuren verlicht en tevens omhoog
een rood licht uitstraalt om aan te geven, dat bij geopende deur ter plaatse de
dagzijde van het looppad langs de sluis verspringt. Het licht zou bij duisternis
automatisch kunnen aangaan, wanneer de deuren gesloten worden en uitgaan,
wanneer zij geopend zijn.
De spleet tusschen den kopwand van de deurkas (de hierboven bedoelde
kopwand K) en den voorhar van de geopende deur moet door een stalen plaat
worden overbrugd (nopjesplaat of geperforeerde plaat, zie blz. 185).
Figuur 137 geeft als voorbeeld van een sluishoofd, ingericht voor puntdeuren,
het binnensluishoofd van de schutsluis nabij Tiel in het Amsterdam-Rijnkanaal,
welk sluishoofd gekozen is, omdat dit het laatst ontworpene is van de vele dergelijke
sluishoofden, behoorende tot de werken van het Amsterdam-Rijnkanaal.
3.

Sluishoofd met roldeuren (fig. 140 1 ).
Onderverdeeling in bouwblokken.

In verband met den opzichzelfstaanden

1 ) Dit sluishoofd is gekozen, omdat daarin alle met de No::irdersluis te IJmuiden opgedane ervaringen,
zoowel gedurende het ontwerpen, den bouw als gedurende de exploitatie tot medio 1942 zijn verwerkt.
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Fig. 140. Het ontwerp van het binnenhoofd van een schutsluis voor de zeescheepvaart aan zee. Over de roldeur volgens het
beginsel van fig. 204 ligt een verkeersbrug volgens het beginsel van fig. 68. B = bolder (zie fig. 90); 'Bs = bedrijfschuifschacht (zie
fig. 229); D = drempel van graniet; DK = deurkas; DN = deurnis; HD = houten drempel (zie fig. 79); KK = kabelkoker (zie
fig. 101); L = laddersponning (zie voor het beginsel fig. 97); M = matglazen tegel, strookende met voorkant muur, voor verlichting
ter aanduiding van dien voorkant bij donker; MK = machinekamer voor bewegings-inrichting deur (zie fig. 261); N = nis voor
plaatsing horizontale geleidewielen voor de brug; NS = noodschuifschacht (zie fig. 229); 0 = ophangpunt ketting voor drijfvlotten
· (zie fig. 75); OR = oprijplaat; P = peilschaal, alleen aan de zijde van de bedieningsruimten (zie § 30); R = rail voor rolwagens
deur (zie fig. 144b); RB = rail voor brug; RD = rail voor rol tot zijgeleiding van de deur (zie blz. 207); S = slagstijl van
graniet; SCH = schoorpaal; ST = stempelbalk; T = trog voor brugondersteuning in open stand; TO = touwdichting (blz. 207);
VN = nis voor uitsteeksel aan drijfvlot (zie fig. 76); V = ventilatiekoker; W = wrijfhouten (zie fig. 75). De drijfvlotten zijn weggelaten.

plattegrond der deurkas is het ook voor kleinere sluizen gewenscht, deze door
een voeg van het overige bouwwerk te scheiden,
Voor groote sluizen is onderverdeeling in bouwblokken noodzakelijk te
achten om den vloer geen te groot betonoppervlak te geven.
Het van de deurkas gescheiden gedeelte van het sluishoofd zou als één geheel
kunnen worden beschouwd of kunnen bestaan uit twee muren en een door voegen
daarvan gescheiden vloer. De muren en de vloer zouden door voegen in onderdeelen
kunre:1 worden verdeeld (zie fig. 38). Zoo eenigszins mogelijk vermijde men
voegen in riolen.
Ook bij de thans besproken sluishoofden worden de voegen tusschen vloer
en muren later wel weggewerkt (fig. 134, Kruisschanssluis te Antwerpen).
Muur aan de deurkaszijde. De sluismuur aan de deurkaszijde wordt
door de deursponningen in twee (één sponning) of drie (twee sponningen) deelen
verdeeld en dan zijn de afzonderlijke deeleri wellicht te licht om zelfstandig
weerstand te bieden tegen verschuiving door de er op uitgeoefende krachten
evenwijdig aan de sluisas. Daarom worden zij veelal door een koppelvloer onderling
verbonden. Deze vloer kan dik of dun worden geconstrueerd. Indien hij dik is,
zou hij in staat kunnen worden gemaakt de kiepmomenten der afzonderlijke
muuronderdeelen op te nemen (zie ook § 18.a). Men zou dan met korte muren
kunnen volstaan. Daarentegen wordt de fundeeringsdiepte groot, zij het dan
ook plaatselijk.
Indien de koppelvloer dun is, zou hij niet in staat zijn in voldoende mate
bij te dragen tot het opnemen der op de muuronderdeelen werkende kiepmomenten:
deze laatste zullen dan ook daartoe vrijwel geheel zelfstandig zijn aangewezen.
Zulks impliceert lange muuronderdeelen (fig. 38, binnensluishoofd van de Noordersluis te IJmuiden). -Behalve het voordeel van een geringere fundeeringsdiepte
geniet men het voordeel, dat er voldoende ruimte ontstaat voor het onderbrengen
der omloopriolen, zonder dat daarin voegen noodig zijn.
Indien twee deurkassen aanwezig zijn (fig. 38, buitenhoofd), zou een dunne
vloer niet op zijn plaats zijn in verband met de standzekerheid van het muurgedeelte tusschen beide deursponningen in. Alsdan is de voor de Noordersluis
te IJmuiden toegepaste constructie aangewezen.
Daarbij is het middelste muurgedeelte standzeker tegen kiepen gemaakt
door het met den vloer tot één geheel te verbinden. Daarentegen is het niet tegen
verschuiven stabiel: daartoe vindt het steun tegen de buitenste muurdeelen. De
steunpunten zijn zoo hoog mogelijk aangebracht ten einde de in de vloerplaat
optredende momenten zoo klein mogelijk te doen zijn (ter plaatse van den steun
is het eerstgestort beton geteerd, overigens is het belegd met samendrukbare platen,
zooals celotex, asphalt-, kurk- of torfoleumplaten).
Bij fundeering op staal zou bij toepassing van één deurbaan en dunne koppelvloer de beste oplossing zijn den vloer voorloopig door naden van de muren
te scheiden en deze te dichten nadat de muren hun zetting grootendeels hebben
gehad (fig. 134). Bovendien zou het dan aanbeveling verdienen den vloer te
fundeeren op omgespitten grond, welke vóór het maken van den werkvloer wordt
afgedekt met waterdicht beplakt asphaltpapier om te voorkomen, dat de losgewerkte
grond door ceme.1twater zou verstijven.
Deursponning. De deursponning in den vloer is zoo ondiep mogelijk
te maken. Zij toch bepaalt veelal de fundeeringsdiepte, Hoe grooter horizontale
krachten op den drempel zouden kunnen worden uitgeoefend, hoe lager deze
zullen moeten aangrijpen. Het is daarom gewenscht deze krachten klein te houden,
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hetgeen te bereiken is door den onderaanslag van de deur onder den onderregel
op een veerende plaat V te plaatsen (fig. 141) 1 ), Een sponningdiepte van 0,45 à
0,50 m is voor groote sluizen minimum te achten. Naar de as van de sponning
toe is een verdieping gewenscht om er vaste voorwerpen, welke er in terecht
kunnen komen, zoodanig te bergen, dat de rolwagens van de deur er niet op komen
vast te loopen. Een verdieping van 0,20 m is voldoende te achten (fig. 142).
\:rees yoor hinderlijk dichtslibben van de sponning behoeft bij. matige slibafzettmg ntmmer te bestaan, zoolang de deur regelmatig in bedrijf is: de bij
het bewegen van de deur in het leven geroepen wervels zullen voor de slibvrijheid
van de baan zorgdragen. Evenwel zullen de in de sponning terecht gekomen vaste
voorwerpen er niet door worden verwijderd. ·

Fig. 141. Schets van de doorsnede van een roldeur, waarbij de waterstanden
gedurende het nivelleeren van de kolk zijn aangegeven, wederzijds er van en
tusschen de deurbeplatingen, wanneer het riool door de deurkas wordt
onderbroken (zie fig. 38, binnensluishoofd, en fig, 140).
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Fig. 142. Sponning in de vloeren van de Noordersluis te
IJmuiden ten behoeve van de roldeur.

Alleen zal het slib zich dan verzamelen aan het einde van de deurkassen,
evenwel zonder hinderlijk te zijn. In het ergste geval is dat van tijd tot tijd met
een grijper te verwijderen.
Slechts als de slibophoopingen te hoog zouden worden en te steil, zou er
kans bestaan op instortingen en bijgevolg hinderlijke slibophooging op de rails.·
In zulke gevallen verdient het aanbeveling mèt het op diepte houden van de haven
ook de sluis van overtollig slib te ontdoen. Het inbouwen van slibzuigers e.d. in
de deur is in normale gevallen niet aan te bevelen en zelfs niet gewenscht, omdat
de leidingen bij onvoldoend gebruik zoodanig zouden kunnen dichtslibben, dat
doorspoelen niet meer mogelijk is. Wanneer, zooals te Brunsbüttelkoog (Noordzeeeinde van het Noord-Oostzeekanaal) het slib per jaar een zeer dikke laag zou
vertegenwoordigen (5 m) en het derhalve noodig is geregeld slib te zuigen
(wekelijks gedurende 2½ uur), is een slibzuiginstallatie op haar plaats te achten.
Voor de deuren van de sluis te Emden (slibval 4 m per jaar) en voor die der Kruisschanssluis te Antwerpen (slibval 7 m per jaar) is wel op slibzuigen gerekend,
doch de installatie wordt nimmer gebruikt. De deuren van de Noordersluis te
IJmuiden zijn niet van een slibzuiginstallatie voorzien.
Opgemerkt zij, dat onderzocht zal moeten worden of het slib door de riolen
(omloopriolen, zie § 10d) zou kunnen worden gespuid.
1)

Zie ook § 41a.
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De deuren van de Noordersluis te IJmuiden zijn in zooverre tweeslachtig,
dat zij niet alleen kunnen rollen, doch ook schuiven. Zulks impliceert naast rails
ook schuifbanen in de deursponning (fig. 142). De schuifbanen zijn ter verkleining
van de wrijving en van de slijtage de.r schuifhouten, van aan het bovenvlak geschuurd
en gepolijst graniet te maken, niet te breed en samengesteld uit niet te lange
elementen ter voorkoming van verbrijzeling (fig. 143). Aangezien de schuifhouten
van de deur constructief nabij de beplatingen moeten worden aangebracht (onder
de verticale verstijvingen van de beplating), zal de rails voor de rolwagens meer
naar binnen moeten komen te liggen (fig. 142), hetgeen zonder het nemen van
bijzondere maatregelen (zie § 41 en fig. 203) aan de stabiliteit van de deur gedurende
het rollen niet bevorderlijk zou zijn.
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Fig. 143.

GOED

Doorsnede over een granieten glijdbaan voor een schuifdeur
(foutieve en juiste constructie),

Aangezien het zich laat aanzien, dat het bij goed beheer van de sluis nimmer
· noodig zal zijn van de schuifbaan gebruik te maken - steeds op zijn minst één
zich in paraten toestand bevindende rolwagen in reserve - is er geen bezwaar
tegen de schuifbanen geheel achterwege te laten, waardoor de rails verder naar buiten
kunnen komen te liggen.
Riooltracé. Bij een van een roldeur met dubbele beplating voorzien sluishoofd doet zich de vraag voor, of het riool aan de deurkaszijde om de deurkas
moet worden geleid, dan wel in de sluismuren moet blijven en dan door die kas
onderbroken moet worden (fig. 4).
Voordeden van het systeem "riool om de deur kas heen" zijn:
1. één waterdichte rioolafsluiting minder;
2. waterstand in de deurkas gedurende het op peil brengen van de schutkolk
nagenoeg steeds correspondeerende met het hooge water, zoodat de
deurbeplating aan de hoogwaterzijde dan praktisch onbelast zal blijven
· (zie ook § 41);
3. grootere afvoercapaciteit, indien ook door het riool moet worden gespuid.
Voordeden van het systeem "riool door de deurkas" zijn:
1. goedkooper betonwerk, eenerzijds wegens besparing aan beton, anderzijds
wegens de gelijkvormigheid van de rioolmonden in beide sluishoofdmuren
(besparing aan bewerkelijke bekisting);
2. zoo beknopt mogelijk bouwwerk, dus kleinere bouwp.ut;
3. symetrische instrooming van water in de kolk bij het vullen daarvan.
Nadeel van het systeem "riool door deurkas" is, dat de waterstand gedurende
het omzetten van de kolk in de deurkas, en dus ook tusschen de deurbeplatingen,
zal komen te staan tusschen het hooge en het lage water in. Het gevolg daarvan
is, dat de buitenbeplating van de deur averechts zal worden belast, waartegen
zij en dus ook de mogelijk aanwezige veerende plaat onder den onderregel van
de deur, bestand moet zijn (fig. 141 en § 41).
Bij het opmaken van de balans zullen wij tot de conclusie komen, dat het
systeem "riool door de deurkas" het meest aanbevelenswaardige is.
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Voor het geval het sluishoofd twee deurkassen bevat, zal het riool aan de
deurkaszijde om de deurkassen heen moeten loopen (zie fig. 38).
Afmetingen deurkas. Bij het bepalen van den plattegrond van de deurkassen moet in de eerste plaats rekening worden gehouden met de noodzakelijkheid haar al of niet als droogdok voor de deur te gebruiken.
Voor het geval de deur nimmer in de kas zal worden gedokt, alleen voorloopig
zal worden hersteld om het vervoer naar het dok mogelijk te maken, is het voldoende
wanneer om de deur heen een ruimte aanwezig is van bv. 1,50 m breedte (binnenhoofd van de Noordersluis te IJmuiden, fig. 38, en het in fig. 140 afgebeelde
sluishoofd). Indien de deurkas tevens deurendok is, zijn de als voren bepaalde
minimum afmetingen naar boven toe trapsgewijze te vergrooten (buitensluishoofd
van de Noordersluis te IJmuiden, fig. 38).
De bewegingsweerstand van de deur (§ 50 b, W 2 ) is geen criterium, indien
het bewegingsmechanisme van een vloeistofkoppeling is voorzien.
Deurendok. Wat de vraag betreft of het aanbeveling verdient de deuren
in een deurkas te dokken, dan wel in een afzonderlijk deurendok~ daarvoor wordt
verwezen naar § 23c.
Stempelbalken. Indien de vloer uit onderdeelen bestaat, moet worden
nagegaan of een gedeelte daarvan door stempelbalken zou kunnen worden vervangen (fig. 140). Zulks zal geheel afhangen van de gewenschte keering tegen onder-

Fig. 144a.
Railondersteuning ten behoeve
Fig. 144b. Ontwerp verbeterde railonvan een roldeur (type Noordersluis te IJmuiden).
dersteuning ten behoeve van een roldeur.
Pooten a: 7 st per m, waarvan 6 st. 1 m lang en 1 st zoo lang, dat hij komt te steunen op het onderwapeningsnet van den vloer. De boven-hoofdwapening van den vloer (7 staven per m') loopt tusschen de
pooten a door. Bouten moeten gelijk met onderkant voetplaat v afgeschaafd (in verband met de uitwisselbaarheid der elementen, waaruit de railbanen bestaan). De specie voor het ondersabelen van de voetplaat
hield zich niet overal goed; daarom zijn later, waar noodig, op maat geschaafde dwarsstripjes D tusschen
voetplaat en horizontale hoekstalen geplaatst (4 st per m).
Volgens modernere begrippen zouden de klinknagels door electrische lasschen zijn vervangen (het ontwerp
dateerde van 1923).
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loopsheid. Het financieele voordeel van stempelbalken zal grooter zijn, indien
daardoor een met behulp van trekpalen verankerde plaat (fig. 37 en§ 18a) kan worden vervangen. T usschen de stempelbalken is een waterdoorlatende bodembescherming op haar plaats (zie § 22).
Rails. De rails voor de rolwagens of voor aan de deur vastzittende rollen
moeten zwaar zijn en gemakkelijk uitwisselbaar. Het afstellen van de rails moet met
de grootste nauwkeurigheid kunnen geschieden. Als rails zou het zwaarste kraanrailprofiel kunnen worden gebezigd, bevestigd op een zware voetplaat. Aangezien
de slijtage van de rails vrij groot is te achten (in zeewater in de orde van 1 / 2 tot 1 mm
per jaar), verdient het aanbeveling haar een abnormaal hoogen kop te geven, doch
de walswerken waren vóór den laatsten oorlog nog niet te bewegen tot het walsen van een dergelijk profiel over te gaan.
Hoe stijver de rail op den vloer is opgelegd, hoe beter constructie. Het beton
onder te slap opgelegde rails zou kunnen verbrijzelen. De stijfste en beste oplegging
is naar schrijvers meening die, welke den geheelen vloer omvat. In beginsel is
deze te IJmuiden toegepast (fig. 144a). Daarbij zijn de rails opgelegd op in den
vloer· opgenomen stalen pooten, beurtelings een lange en zes korte. De vloerwapening gaat tusschen de pooten door. Het laagje cement onder de voetplaat
is niet betrouwbaar gebleken. Bij een plaats gehad hebbende reparatie zijn op
regelmatigen afstand in dwarsrichting pasklaar geschaafde stalen stripjes aangebracht, waartusschen cementspecie. Voor zware wieldrukken is voorts de ·
verbinding tusschen de pooten en de langshoekstalen niet voldoende sterk te maken.
Betere constructie is aangegeven in fig. 144b. Voor de berekening is aangenomen, dat de rails uitsluitend op de zadelstukken zijn opgelegd. Wordt zij er
niet volkomen centrisch door gesteund, dan dienen de kleine ankers naast de
p.ooten tot het herstellen van het evenwicht. Deze zijn daartoe van contramoeren
voorzien.
Raillasch. In IJmuiden waren de raillasschen verticale liplasschen, de
lippen naar de einden wat afgerond, zulks in verband met ongelijke zetting van
de sluisonderdeelen wederzijds van de voeg. Deze lasch heeft niet voldaan:
verschillende lippen braken af. Betere lasch is door electrisch lasschen verkregen,
bv. het lasschen van zware laschplaten aan railkop en -voet (IJmuiden na 1932).
Ter weerszijden van een voeg is beter geen lasch te maken, indien ongelijke
zetting te vreezen zou zijn. Alsdan verdient het aanbeveling de rails te stellen
nadat deze zettingen geheel of grootendeels zijn uitgewerkt.
4.

Sluishoofd met hefdeuren (fig. 145

1).

Voor toepassing van hefdeuren komen praktisch alleen binnenscheepvaartsluizen in aanmerking (zie § 7), waarbij de muren en de vloer meestal één geheel
vormen (bakprofiel). Er bestaat evenwel geen bezwaar tegen hefdeuren toe te
passen voor niet al te groote zeesluizen (criterium: niet te groot deurgewicht)
wanneer deze zich bevinden in een vaarwater waarover een vaste brug of een
hefbrug aanwezig is (zie § 70), wanneer dus de "onbeperkte doorvaarthoogte"
eenigszins "beperkt" is. Zulks zou hoogere heftorens vorderen (geen hooge
extra-kosten) en een sneller deurheffen (zwaardere motoren en lierwerken).. Ook
· 1 ) Het buitensluishoofd van de schutsluis in het Amsterdam-Rijnkanaal nabij Tiel is gekozen,
omdat dit het laatst ontworpen dergelijk sluishoofd betreft in Nederland.
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zouden hefdeuren onder omstandigheden zeer geschikt zijn voor keersluizen
(zie § 60).
SI uislengte. Bij toepassing van hefdeuren zijn riolen in elk geval in normale
gevallen overbodig te achten. Het op peil brengen van de kolk kan dan steeds
met of door de deur geschieden. Aldus zal met een zoo klein mogelijke sluislengte
kunnen worden volstaan: bij geen der deursystemen is de schadelijke kolklengte
zóó klein.
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Fig. 145. Het buitensluish~ofd van de schutsluis nabij Tiel (Amsterdam-Rijnkanaal).
Het riool dient niet voor de vulling van de kolk. De bolders zijn geplaatst overeenkomstig fig. 92.
A = aanslag voor naaldkeering (zie fig. 87b); B = bolder (zie fig; 93); D = drempel (zie fig. 84a en b);
DN = deurnis (zie fig. 84a); G = dienstgebouwtjes; GN = geleidingsrail (zie voor het beginsel fig.149);
H = haalkom met bolder (zie fig. 91); HT = heftoren (zie voor het beginsel fig. 150); K, = kelder
voor contragewicht van de deur met er naast een schuilruimte; K, = kelder voor bewegingsmechanisme
van de klep tot afdekking van de deurnis (zie voor het beginsel fig. 263); KM = keermuurtje (zie voor het
beginsel fig. 49); L = laddersponning (zie fig. 97); N. = nis voor drijvende steunbalk voor naaldkeering
(zie fig. 58); P = peilschaal, alleen aan de zijde tegenover de bedieningsruimten (zie fig. 98 en fig. 99a);
Q = stortnaad; R = riool (alleen voor het inlaten van water op het kanaal); RD = rail voor dwars
geleiding van de deur (zie fig. 84a); S = stopstreep (zie § 27); SW = schermwand; V = voeg (zie fig,
125a); W = wrijfijzer (zie fig. 73b).
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Bij roldeuren behooren meestal riolen, en· dan worden zoo eenigszins mogelijk
omloopriolen toegepast, waarvan de uitmondingen in de schadelijke kolklengte
zullen vallen. Bij puntdeuren moet in elk geval het schadelijk kolkgedeelte achter
de in de sluis in de richting van het hooge water gevaren schepen gelijk zijn
aan de lengte van de deurkas. Zoo is dat gedeelte bij de Beatrixsluis te Vreeswijk (hefdeuren) slechts 2 m lang (alleen zoo lang om te voorkomen, dat een
in langsrichting slingerend schip de deur zou kunnen raken), terwijl er zonder
eenige overmaat bij toepassing van puntdeuren een schadelijk kolkgedeelte aanwezig zou moeten zijn van 10 m. En het schadelijk kolkgedeelte vóór de schepen zal in dit geval zeker niet korter wezen, dan bij toepassing van hefdeuren,
gezien het feit, dat de toestrooming van water bij hefdeuren fraaier is, dan bij
puntdeuren.
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Fig. 147a. Hefportaal van de schutsluis te Wijk bij Duurstede (Amsterdam-Rijnkanaal).

Torens of portalen. Het ontwerp van het sluishoofd hangt ten nauwste
samen met dat der torens of hefportalen. Of de eene of de andere worden toegepast,
hangt af van het te bezigen bewegingsmechanisme en van de mogelijkheid de
deuren uit te wisselen met behulp van een drijvenden bok. Is zulks praktisch
niet mogelijk (Amsterdam-Rijnkanaal), dan is een hefportaal in elk geval aangewezen(§ 24). In andere gevallen verdienen portalen althans de voorkeur (zie§ 54).
Torens zijn toegepast voor de sluis te Delden in het Twenthekanaal (fig. 146).
Plaats heftorens ten opzichte van den dag van de sluis. Allereerst
dringt zich de vraag op, of de heftorens met den dag van de sluis mogen strooken
(kleinste overspanning van het horizontale gedeelte van een hefportaal) of er op
eenigen afstand achter moeten worden ontworpen. Bij fundeering op staal biedt
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Fig. 147b. Gezicht op hefportaal van de schutsluis te Wijk bij Duurstede.
Op het portaal ziet men de loopkraan met het overstekend dak.
Fig. 148b

Fig. 115. Het bovennet van een vloermoot van de schutsluis te Wijk bij
Duurstede, op afstand gehouden.

Gezicht op de hefportalen van de dubbzle Beatrixsluis te:lVro:eswijk.

Fig. 146. De heftorens van
schutsluis te Delden.
(Twenthe-kanaal)

Fig. 179b.
Meerput als overgang van stalen
damwand naar meerputtenrij, tijdens den bouw.

Fig. 155a.

De groote noordelijke schutsluis te Jutphaas.
(voor de constructie, zie fig. 155b).

Fig. 173a Gezicht op meerputtenrijen in de
voorhaven van de Beatrixsluis te Vreeswijk.

Fig. 173b. Gezicht op meerputtennJ m de
voorhaven van de schutsluis te Wijk bij Duurstede.

Fig. 298. Het zinken van de stalen kokers van den grondduiker te Jutphaas. De middelste bok is in actie. Men ziet de
tijdelijk aangebrachte peilschalen.

de eerste oplossing een voordeel, doordat het moment in het midden van den vloer
er geringer bij wordt en dan nog slechts wanneer de muren laag zijn ten opzichte
van de sluisbreedte. Dit voordeel zou nimmer doorslaggevend mogen zijn, indien
de scheepvaartbelangen er zich tegen zouden verzetten. En dit laatste is inderdaad
hetgeval. Het is immers g~wenscht het in §2la bedoelde 2 tot 3 m breede looppad
vóór de torens langs te laten doorloopen ter wille van het loopen met trossen
in de hand (§ 11, punt 12) en van het vrije uitzicht over de sluis in den ruimsten
zin(§ 11, punt 11). Het veilige verkeer vereischt voorts afdekking van de deurnissen
gedurende den tijd, dat de deur g,:hevm is, bv. met een klep met de as evenwijdig
aart de sluisas (zie fig. 263 en fig •. 25a, K = kelder voor klepmechanisme). Is
de deur neergelaten en de klep dus open, dan moet verkeer tusschen de geopende
klep en de heftoren mogelijk zijn, al wordt dan nimmer met een tros in de hand
geloopen (bij de Beatrixsluis te Vreeswijk is de ruîmte alsdan 1,25 n1 breed).
DCffiSNEDE G-0

E

Fig. 148a. Hefportaal van de Beatrixsluis te Vreeswijk.

Het verder uit den dag plaatsen van de heftorens, dan door de deur in engeren
zin wordt vereischt, vordert een verticale deurgeleiding op eenigen afstand uit de
torens (fig. 25a, fig. 147a en b, en fig. 39 en 148 a en b). Dezeisvangeleidingsrails
voorzien. Bij het ontwerpen van de geleiding houde men de montage-mogelijkheid
voor oog en. De montage moet met de grootste nauwkeurigheid geschieden: daartoe
wordt de geleiding aan het betonwerk zuiver op haar plaats opgehangen en worden
de uithouders er van vervolgens aan uit het betonwerk der torens stekend staal
bevestigd. Zulks geschiedt op de eenvoudigste wijze door de uithouders uit buizen
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te doen bestaan, aan het vrije uiteinde waarvan een losse manchette. De manchette
brandt men zoo noodig pas af op van ingebetonneerde ankers voorziene stalen
voetplaten, welke met den buitenkant der torens strooken en lascht vervolgens
het eene manchette-einde vast aan die platen en het andere aan de uithouders
(fig. 149 en fig. 25a). Het aesthetische voordeel van buisvormige uithouders is,
dat men ze, onder welken hoek ook bekeken, steeds even dik ziet (Beatrixsluis
te Vreeswijk, schutsluis nabij Tiel). Bestonden ze uit twee L -stalen, dan ziet men
ze, wanneer men in de nabijheid staat, als staven van verschillende dikte (schutsluis
nabij Wijk bij Duurstede).

Fig. 149.

Detail van den geleidingsrail-uithouder en doorsnede over. een der middenheftorens van
de Beatrixsluis te Vreeswijk.

Na het bevestigen der uithouders wordt de ophanging van de geleiding in
het. beton verpakt, zoodat dit de op de geleiding werkende verticale krachten
blijyend kan opnemen (fig. 25a).
' Hoogte der torens. Over het algemeen zullen de torens van het benedenhoofd lager zijn dan die der andere hoofden. Voor de bepaling der hoogte houde
meri rekening met de bekisting (zie § 33-5, blz. 196).
· S~uishoofd en portaal één geheel. Indien blijkt, dat de beste oplossing
is het tot één geheel vereenigen van het hefportaal en het sluishoofd, moet er
rekening mede worden gehouden, dat de mogelijkheid bestaat, dat de sluish)ofdmuren door de wisselende waterstanden:, speciaal er voor, wat zullen verbuigen.
De torens zouden gedwongen zijn deze beweging mede te maken. Indien zij te
stijf ·zouden zijn, zal de bovenbalk daarbij kunnen scheuren, hetgeen bij de oudere
uitvoeringen veelal is geconstateerd. Ook moet rekening worden gehouden met
lengteveranderingen van den bovenbalk der portalen door de temperatuur. Het
is derhalve gewenscht de torens slap te maken (schutsluis nabij Wijk bij Duurstede,
.fig. 147) of den bovenbalk beweegbaar op de torens op te leggen (schutsluis te
Eefde nabij Zutphen).
Portalen los van sluishoofd ( dubbele sluis). Indien twee naast elkander
liggende sluizen worden gemaakt, is het aangewezen de hefportalen los van de

sluishoofden te fundeeren (schutsluis nabij Vreeswijk). Dan kunnen de muren
en de portalen onafhankelijk van elkander bewegen. Men make en onderhoude
gedurende het aanaarden van de sluis hiertoe het liefst een open voeg tusschen
de muren en de hefportaalfundeeringen, doch zulks is practisch niet mogelijk.
Voor de sluis te Vreeswijk is daarom gekozen een voegvulling bestaande uit 3½ cm
dikke torfoleumplaten, welke droog vrij hard zijn en nat volkomen week. Zij
werden gespijkerd op in het eerst gestorte beton opgenomen panlatten en aan
de zijde van het nog te stortep beton afgedekt met waterdicht tot één geheel
beplakt teervilt. De taak van dit vilt was te voorkomen, dat de torfoleumplaten
reeds tijdens het storten week zouden worden en met cement geïmpregneerd
zouden geraken. Op zij kan het grondwater naderhand toetreden (na het verharden
van het beton doorsnijden van het vilt).
Het afzonderlijk fundeeren van de hefportalen brengt als voordeel mede,
dat deze kunnen worden geplaatst aan het einde van het sluishoofd, bv. om plaats
te maken voor een verkeersbrug (Vreeswijk, binnensluishoofd, fig. 39 en 148),
terwijl de fundeering der torens er buiten uitsteekt.
Portaal bij enkele sluis. Indien een enkele sluis wordt gebouwd, zal er,
normaal gesproken, slechts aanleiding toe kunnen bestaan de heftorens los van
de hoofden te fundeeren indien plaats zou moeten worden gemaakt voor een
verkeersbrug. Zijn om een of andere reden in de sluismuren riolen aangebracht,
dan zouden deze als het ware aangewezen zijn voor zate van de heftorens (Wijk
bij Duurstede, fig. 147). Ontbreken riolen, dan bouwe men den sluishoofdvloer
achter de muren uit (fig. 150).

Fig. 150. Hefportaal voor een enkele sltiis, welke niet van riolen is voorzien.

Eischen aa~ hefportalen te stellen. Hefportalen vereischen bij uitstek
een architectonische verzorging: zij domineeren de omgeving. Men houde echter
in het oog, dat zij utiliteitswerken zijn, zoodat de êr in te plaatsen machines primair
zijn: hefportalen behooren om de machines en de voor de exploitatie noodige
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finesses te worden heen gebouwd. De aestheticus houde zich slechts bezig met
het uiterlijk in engeren zin.
Hefportalen moeten zoo zijn ingericht, dat lasten (bv: een motor) van het
sluisplateau af kunnen worden opgeheschen. Hiertoe is er een portaalkraan in
noodig, welke tot op zijn minst achter één der torens kan rijden (fig. 39, 148, 263:
twee torens, fig. 147, 150: één toren). Deze portaalkraan kan dienstig worden gemaakt aan velerlei doeleinden. Voor de hefportalen van de sluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal kan er de 200 t-takelten behoeve van het uitwisselen van de deuren(zie blz. 146) mede worden gesteld, kunnen er de machinerieën en de contragewichten van de deur mede worden gemonteerd en de schuiven in de deuren
worden verwisseld (fig. 263). Ook zouden er lasten mede van een schip op het
sluisplateau of in den bovenbalk kunnen worden gebracht.
Ten behoeve van het hijschen, ook van de deur bij montage, is het gewenscht
te zorgen voor visueel contact tusschen de bediening van de loopkraan en het
personeel, dat op het sluisplateau of op het aanvoe.rend schip werkt (bij de
Beatrixsluis te Vreeswijk zijn hiertoe balcons aangebouwd, fig. 39 en 148).
De vraag rijst of de bovenbalk van portalen als gesloten, dan wel als open
machinekamer moet worden ingericht. Te Vreeswijk en te Tiel zijn de machinekamers gesloten, te Wijk bij Duurstede om bijzondere motieven van boven open:
de bewegingswerktuigen staan er in weer en wind. Hoewel een open machinekamer
geringere uitgaven vordert, wordt bij vrije keuze toch aanbevolen, zij zulks niet
met klem, haar gesloten te maken, eenerzijds ter beperking van het onderhoud der
opgestelde machines (verfwerk in hoofdzaak), anderzijds om er bij voorkomende
gelegenheid beschut tegen regen, wind en felle koude in te kunnen werken. Bij
de sluis te Wijk bij Duurstede kan de loopkat, om aan het laatste bezwaar tegemoet
te komen, gebruikt worden als abris, waartoe zij van boven is afgedekt, twee
gesloten wanden bevat (evenwijdig .aan de looprails) 1 ) en aan de open zijden
met zeilen kan worden gesloten. Aldus wordt er de bewegingsvrijheid wel
door beperkt, terwijl het afhangen met zeilen eenigszins tijdroovend is te achten
voor zeer kleine spoedeischende herstellingen.
Voorziening voor onderaanslag deur. Het is niet gewenscht om ten
behoeve van den onderaanslag van een hefdeur in den vloer een verdiepte sponning
te maken, zooals bv. voor roldeuren, omdat de deur gedurende de korte spanne
tijds, dat zij zich in de sponning beweegt, geen wervels zal opwekken, welke haar
voldoende vrij zal houden van bezinksel.
Het maken van den slagdrempel met het é:anslagvlak een weinig boven den
vloer, zou wel juist zijn, doch de daarmede gepaard gaande vergrooting van de
fundeeringsdiepte van den vloer is het geringe daarmede verkregen voordeel
niet waard. Voor de sluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal reikt de aanslagrail
0,01 m boven den vloer, uitsluitend om te vo::>rkomen, dat het breedere aanslaghout
van de deur zou komen te rusten op mogelijk niet al te nauwkeurig afgewerkt beton naast de rail. De 0,01 m grootere vloerdiepte is slechts plaatselijk
aanwezig.
Voor de constructie van den aanslagrail en van de slagstijlen wordt verwezen
naar § 26.
Lekkage deur in het begin der exploitatie. Bij het in gebruik stellen
van een schutsluis, waarvan de hefdeuren koud op den vloer afsluiten, zal de
waterdichte afsluiting aan de onderzijde mogelijk tegenvallen. Zulks bemerkt men,
1)
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Fig. 1476.

doordat de deur iets te hoog ten opzichte van den bovenkant der muren zal
blijven staan.
De oorzaak hiervan is dan, dat bezinksel door baggerwerk in de nabijheid,
afval van sleepbooten e.d. (steenkoolresten) enz. op den drempel zijn komen te
liggen. Doch na eenigen tijd spoelt de vloer ter plaatse vanzelf schoon, zoodat de
afsluiting verder goed zal blijken te zijn. Het voorzien van de onderaanslaghouten
van rubber is dan ook niet noodig en zelfs .zeer ongewenscht, wanneer de deur
naar twee zijden keert of van een afdrukinrichting (§ 42) is voorzien en bijgevolg
een weinig in haar sponning heen en weer zal gaan. Men zou dan in het onzekere
verkeeren over de gedragingen van het rubber.
De deuren van de Beatrixsluis te Vreeswijk blijken bij een verval, dat weinig
van het maximum verval verschilt - het maximum verval is nog niet voorgekomen - zeer goed af te sluiten bij een overdruk van ca. 10 t op den aanslagrail
(eikenhout op staal).
·
§ 35.

SCHUTKOLKEN.

Samenstelling en lengte. De schutkolken worden gevormd door gedeelten
der sluishoofden en door de tusschenliggende schutkolkmuren of -begrenzing.
De lengte der schutkolkmuren of van wat daarvoor in de plaats wordt gemaakt,
kan eerst worden vastgesteld, nadat de sluishoofden zijn ontworpen en de juiste
plaats der stopstreepen (§ 27) is vastgesteld.
a. Schutsluizen voor de zeescheepvaart.

Voor groote zeesluizen zal de kolk, zooals wij in §§ 6 en 10b (blz. 48) zagen,
over het algemeen worden begrensd door muren, terwijl er geen waterdichte
bodem in wordt aangebracht. Het duurzaamste werk wordt verkregen door de
schutkolkmuren van beton te maken. Indien de grond zich tot heien leent, is het
voordeelig hooggefundeerde muren te maken (ondiepe bouwput), d.w.z. muren,
welke gefundeerd zijn boven den schutkolkbodem.
Voor het geval heien bezwaren zou opleveren, zullen laaggefundeerde muren
moeten worden gemaakt, al of niet op elkander gestempeld.
Hooggefundeerde schutkolkmuren. Voorbeelden van hooggefundeerde
muren zijn de schutkolkmuren van de Noordersluis te IJmuiden en van de
Nordschleuse te Bremerhaven. Het principieele verschil tusschen beide is, dat de
eerste op betonpalen rusten en de fundeering van voren door een betonnen damwand
is afgesloten en de tweede op houten palen zijn gefundeerd en de afsluiting door
een stalen damwand gevormd wordt.
Ten einde bij betondamwanden de dikte te beperken - bij de Noordersluis
zouden de damplanken anders te zwaar worden om door normale heimachines
te worden gehanteerd (8 t) - en bij stalen damwanden het vereischte weerstandsmoment, zijn de damwanden gevat in onder de vloeren van den bovenbouw der
muren uitgebouwde betonnen "schorten" (fig. 151).
De betonnen damwanden reiken minder diep dan de palen en zijn dan ook
niet als dragend element ingevoerd (zie § 17b).
Plaats der damwanden. De vraag rijst, waarom de damwanden in genoemde voorbeelden niet achter de palen zijn geplaatst, in welk geval zij belangrijk
lichter zouden kunnen zijn geworden. De redenen hiervan zijn, dat de damwand
aan de voorzijde de fundeering tegen het zeewater beschermt, dat voorkomen
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moet worden, dat na het uitbaggeren van de kolk grond tusschen de palen zou
blijven hangen en deze mogelijk ongunstig zou belasten, dat het zich tusschen
de palen bevindende grondbeloop niet is te verdedigen tegen ontgronding door
het malen met scheepsschroeven of anderszins, dat de grond tusschen de palen
uitknikking bij overbelasting daarvan zal voorkomen, terwijl een damwand aan
de achterzijde het plaatsen van trekpalen op de meest gunstige plaats zou
verhinderen.
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Fig. 151. Dwarsdoorsnede over de schutkolkmuren van de Noordersluis te IJmuiden
(hooggefundeerde muur met consoles).

Bovenbouw. Bij de genoemde voorbeelden bestaat de bovenbouw in
hoofdzaak uit een vloerplaat en een door ribben gesteunden voormuur (frontmuur).
De voormuur is massaal om tegen scheepsstooten bestand te zijn en vormt door
de ribben één stijf geheel met den vloer (fig. 151, Noordersluis), De vloer kari
slechts tusschen de ribben in wat doorbuigen, waardoor niet alle palen van elke
loodrecht op de sluisas staande rij volkomen gelijk zullen worden belast, Van
deze ongelijkheid behoeft men zich niets aan te trekken: in het ergste geval zullen
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de overbelaste palen wat in den grond worden gedrukt met gelijke paalbelasting
in elke rij als limiet.
Nadeel van de beschreven constructie van den bovenbouw ist dat de bekisting
aan de achterzijde kostbaar wordt en niet telkens naar een volgend te storten
muurblok kan worden verschoven of gereden.
Een andere oplossing zou zijn den bovenbouw samen te stellen uit een vloerplaat en een frontmuurt evenwel zonder ribben (fig. 152). De stijfheid van den
vloer moet dan in de gtootere dikte worden gevonden: voorkomen moet worden
dat de vloer in dwarsrichting te veel doorbuigtt waardoor de palen onder het
middengedeelte zouden worden ontlast ten koste van de andere palen.
DWARSDOORSN.EDE

Fig. 152. Dwarsdoorsnede over hooggefundeerden schutkolkmuur, zonder consoles.

'
De dikte van dep frontmuur
moet op het oog worden bepaald: hij moet massaal
zijn met het oog op scheepsstooten. Uitbouwen achter den frontmuurt bv. voor
bolderst zouden het toepassen van een ve:rschuifbare bekisting in den weg zitten:
deze zouden later kunnen worden aangebrachtt nadat de muur nagenoeg is aangeaard (zie § 33-5).
Ondanks de er · voor vereischte grootere hoeveelheid beton is het laatste
muurtype door de eenvoudige en snelle uitvoering goedkooper dan het andere.
Een muurmootlengte van 20 à 25 mis juist te achten (Noordersluis te IJmuiden
23t80 m).
De schutkolkbodem zout ten einde ontgronding door het slaan van scheepsschroeven te voorkomen (zie § 22)t met zinkstukken kunnen worden bekleed.
Laaggefundeerde schutkolkmuren. Een voorbeeld van laaggefundeerde
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muren geeft de schutsluis te Sevilla (Spanje), welker muren op een grindlaag
rusten, die het heien van palen zou verhinderen. En als zulks niet het geval ware,
zouden de palen moeten reiken tot in de onder het grind aanwezige harde kleilaag
(fig. 21 en fig. 153), welke niet in staat zou zijn den paallast te drag2n. Het op
elkander afstempelen van de muren werd niet noodig geacht (de horizontale kracht
is geringer dan het derde gedeelte van den fundeeringsdruk). De grindlaag is door
een in langsrichting van de muren geheide stalen damwand waterdicht afgesloten.
Aangezien deze damwand zonder van spuiten gebruik te maken is geheid, was
er geen bezwaar tegen hem aan den voorkant te plaatsen.

Fig. 153. Dwarsdoorsnede over een laaggefundeerden schutkolkmuur, gefundeerd op staal
(schutsluis te Sevilla).

In verband met de in Spanje buitengewoon hooge kosten van staal, zijn de
muren van massief beton ontworpen met slechts een weinig wapeningsijzer in
de teenen en langs den voorkant. De uitgevoerde consoles voor de bolders zijn
als verouderd te beschouwen (ontwerp anno 1928): zij verhinderen het gebruik
van een verschuif- of verrolbare bekisting. Beter ware de bolders te vatten
in na de aanaarding te maken consoles (zie blz. 195 en de streeppuntlijnen op
fig. 153)
Los van de muren gemaakte zware betonnen bolderblokken, welke tegen
vooruitschuiven steun zouden kunnen vinden tegen de muren, hebben als groot
bezwaar een verwachte zetting door inklinking van de aanaarding van de muren.
Bakprofiel. Bij breede zeesluizen zal een schutkolk volgens het al of niet
onderheide bakprofiel een duurdere oplossing geven dan een, waarbij de vloer
is weggelaten (meer grondwerk, diepere bemaling en grooter hoeveelheid gewapend
beton, vooral door den breeden en dikken vloer). Voor afmetingen, zie fig. 3166.
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b.

Schutsluizen voor de binnenscheepvaart.

Voor binnenscheepvaartsluizen komen
vormd door:
1. een betonconstructie;
2. stalen damwand;
3. aarden beloopen.
1.

in

aanmerking schutkolken ge-

Betonconstructie.

Op zichzelf staande muren. Het samenstellen van de schutkolkmuren
uit op zichzelf stabiel zijnde muren, zooals toegepast voor de Noordersluis te
IJmuiden (fig. 151) of voor de sluis te Sevilla (fig. 153), zou hier tot een te hooge
uitgave leiden (zware muren, dus breed in aanleg, waartegenover een eventueele
vloer in de kolk in verhouding weinig beton zal bevatten). Bij op palen gefundeerde
schutkolkmuren zouden bij onbetrouwbaren grond tegenvallers kunnen worden
geincasseerd (bv. schutkolkmuren van de Parksluizen te Rotterdam, welke reeds
tijdens den bouw vooruit kwamen en thans een weinig strak alignement toonen).
Gestempelde muren. Indien de schutkolk door betonnen muren wordt
begrensd, al of niet onderheid, zal het over het algemeen gewenscht zijn deze
door betonnen balken op elkander te stempelen. In de plaats van uit een massieven
klomp beton zouden de muren den vorm van fig. 154 kunnen verkrijgen.
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Dwarsdoorsnede over een laaggefundeerden schutkolkm_uur op palen.

Overgang naar bakprofiel. Nu is de overgang van dezen vorm naar het
bakprofiel zeer weinig kostbaar, wellicht zelfs goedkooper. Door de sporen vóór
den teen te zetten zal het bakprofiel al naar gelang de sluiswijdte reeds volledig
of bijna volledig ontstaan, terwijl de stempels en de bodembekleeding er tusschen
in, benevens de damwanden in langsrichting van de muren, kunnen worden
ontbeerd. Bovendien kan dan met een smallçren bouwput worden volstaan. Hoe
hooger schutkolkmuren en grooter verval, hoe voordeeliger de ovçrgang naar
het bakprofiel zal zijn.
Een voorbeeld van een schutkolkmuur, in beginsel volgens fig. 154 gemaakt,
is die van de 12 m breede sluis te Waterhuizen in den verbeterden waterweg
IJsselmeer-Groningen, waarbij de schutkolkmuren slechts éen hoogte hebben
van 4,60 m en het verval zeer gering is.
Bakprofiel. Meestal is het echter aangewezen om •in de plaats van de
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oplossing volgens fig. 154 het bakprofiel toe te passen, hetwelk het groote voordeel
van een waterdichte kolk biedt.
Uit bovenstaande overwegingen is het ontwerp van de sluizen te Jutphaas,
wederzijds van he.t Amsterdam-Rijnkanaal (zie fig. 155a) ontstaan, hoewel het
verval niet van dien aard is, dat het noodzakelijk was te achten de kolk waterdicht
te maken (fig. 155b, doorsnede CD).
Als minimum muurdikte is 1 m aangehouden, evenals voor de grootere
sluizen van het kanaal zelve. Waar volgens de berekening 1 m te dun is, is de
muur verdikt. Geredeneerd is, dat het bovengedeelte van den muur zwaar moet
zijn om tegen aanvaringen bestand te wezen, terwijl eenige meters onder den bovenkant van de muren de nadeelige invloed van scheepsstooten niet meer merkbaar
zal zijn: ter plaatse wordt de muurdikte dan ook bepaald door de berekening.
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Fig. 155b.

Overzichtsteekening van een schutsluis volgens het bakprofiel (Noordersluis te Jutphaas).

Voor sluizen voor de groote vaart is 1 m te dun te achten. Beter ware daarvoor
1,50 à 2 m te n?men. Over het algemeen echter zal voor zulke sluizen een schutkolk
volgens het bakprofiel tot een te dure oplossing leiden.
Voor het geval de bak bij drooglegging van de sluis te licht weegt, ware te
overwrg,n d.n vloer achter de muren van een spoor te voorzien, Bij dunne vloeren
is het ta vereenvoudiging der constructie aan te bevelen den vloer zonder meer
achter de muren te doen uitsteken (fig.155b, doorsnede CD). Bij dikke vloeren
kan het aangc:wezen zijn het achtervlak der muren tot nabij den onderkant van
d:n vloer t; dorn dJorloop n, waardoor materiaal WJrdt l::e3paard (zie fig. 315b,
stippellijnen). H~t verdient geen aanb~veling ter plaatse van den overgang van
muur op spoor een flauwen inspringenden hoek te maken (blz. 197). In voorkomende gevallen zou het aanbeveling kunnen verdienen de muurdikte in de
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plaats daarvan een wem1g grooter te nemen (dus niet nauwkeurig het verloop
volgen van de krommen volgens fig. 3161). Tegenover een grooter kubiek aan
beton zal dan staan een vermindering van de benoodigde hoeveelheid wapeningsijzer. Wanneer op geen dezer wijzen een bevredigende oplossing wordt verkregen,
verdient het aanbeveling ook voor dikke vloeren de sporen te vormen door deze
achter de muren prismatisch te doen doorloopen.
Wat het doen oploopen van den onderkant van den vloer betreft, wordt verwezen naar blz. 215. Hierbij is thans alleen sprake van het oploopen van den
vloer in dwarsrichting.
Een voorbeeld van een groote schutsluis met een als bak uitgevoerde kolk
wordt gdeverd door de Beatrixsluis te Vreeswijk (fig. 39).
Voor kleinere sluizen is in verband met lichtere scheepsstooten een geringere
minimum muurdikte dan 1 m te kiezen. Voor 7 m wijde sluizen wordt een minimum
muurdikte van 0, 70 à 0,80 m aanbevolen (zie fig. 1556) en voor 3 m wijde sluizen
een van 0,40 m (zie fig. 256).
Bouwmootlengte. De lengte der bouwmooten wordt veelal afhankelijk
gesteld van den bolderafstand en van de lengte der te bezigen horizontale wapeningsstaven, waarin doorgaans geen lasch wordt gemaakt. Voorts hangt de lengte af
van den afstand der sluishoofden, welke in gelijke gedeelten wordt verdeeld ten
einde uniforme bouwblokken te verkrijgen. Een lengte van 15 tot 20 m is normaal
te achten. Voor ongewapend beton zou de lengte niet grooter mogen zijn dan 10 m.
Aanaarding over volle muurhoogte of niet. Voor hooge sluizen voor
de binnenvaart, gebouwd volgens het bakprofiel, sluizen dus met groot verval,
rijst de vraag of het al of niet noodzakelijk is de schutkolkmuren over de volle
hoogte aan te aarden. Schrijver .is geen voorstander van het gedeeltelijk aanaarden
van schutkolkmuren, tenzij zulks om bijzondere redenen geschiedt, zooals voor
het vormen van accumulator bassins (blz. 53) e.d. Vele constructeurs toonen het
daarmede niet eens te zijn, ten minste er zijn verschillende niet geheel aangeaarde
sluizen gebouwd, zooals die van het Julianakanaal. Zij achten de voordeelen van
een geheel aangeaarde sluis boven een niet geheel aangeaarde te duur gekocht,
Als overweging om de schutkolkmuren niet geheel aan te aarden geldt, dat
daardoor bij het belastingsgeval 4 1 ) of 4a (blz. 453) de momenten in muren en
vloer, speciaal nabij de inklemming der muren, worden verkleind, daar bij goede
afwatering van het verlaagde sluisplateau de grondwaterhoogte beperkt is (ideale
draineering) ,waardoor op een geringer moment door den horizontalen waterdruk
kan worden gerekend en het moment door den horizontalen gronddruk ook
geringer is. B:)Vendien zal de kolk eerder tegen opdrijving bij drooglegging bestand
zijn en wordt belastingsgeval 8 (blz. 454) gunstiger. Daarentegm wordt belastingsgeval 5 of 5a ongunstiger, terwijl de muren bij deze belasting merkbare uitwijkingen
zullen vertoonen (slapper geheel), hetgeen zou kunnen leiden tot moeilijkheden
nabij de aansluiting der kolkmuren op de sluishoofden. Het beste is te bevorderen,
dat de momenten in den vloer nabij de inklemming der muren in de gevallen 4 en 5
gelijk zijn of niet grooter dan volgens geval 8. Het zal blijken, dat de aanaarding
niet zoo heel ver onder den bovenkant van de muren mag blijven, de momenten
over het algemeen evenredig zijnde met de derde macht der hoogten.
De oplossing is eenigszins gekunsteld te achten, niet royaal. Het bezwaar
is de eenigszins beperkte bewegingsvrijheid op het sluisterrein, hetgeen vooral
zal worden gevoeld wanneer te eeniger tijd naast de betrokken sluis een tweede
1)

Voor kolkwater3tand: lees grondwaterstand ..

243

*al zijn gebouwd. Bovendien zullen de dienstwoningen, welke het beste worden
geplaatst in het midden van de sluis (evenver van beide sluishoofden verwijderd)
~inder gemakkelijk van de sluismuren zijn te bereiken.
Een looppad van 2 tot 3 m breedte (zie blz. 126) langs de muren is bij nietvolledige aanaarding niet voldoende te achten in verband met de beperkte bewegingsvrijheid. Beter is een looppad van 4à 5 m breedte, dat door een uitgebouwde
console kan worden gevormd. Aan de landzijde daarvan is een leuning te plaatsen.
Verkeer dwars op de sluis tusschen de hoofden van twee naast elkander gelegen
sluizen in kan mogelijk worden gemaakt door op de consoles aansluitende loopbruggen, welke evenwel het nemen van den kortsten weg zullen verhinderen.
. Waar toepassing van het bakprofiel op bezwaren stuit,. Het bakprofiel
leent zich slecht voor het opnemen van eenzijdige horizontale krachten loodrecht
op de sluisas. Heeft men bv. een korte sluis naast een lange (fig. 1556, plattegrond),
dan is het moeilijk de naar de zijde van de korte sluis gerichte horizontale krachten
tegen den bak van de lange sluis op te nemen over het gedeelte voorbij de kleine
sluis: de bak is er onder bepaalde omstandigheden te licht voor. Bij het sluizencomplex te Jutpha.:is aan de noordzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal zijn bedoelde
krachten opgenomen door betonnen paalbokken, geheid in vlakken loodrecht
op de sluisas (fig.1556, doorsnede EF). Weliswaar zal het gedeelte van de sluist
dat van bokken is voorzien, zich zijwaarts iets moeten verplaatsen om de bokken
tot actie te brengen, terwijl het overige sluisgebouw op zijn plaats blijft, maar
geredeneerd is, dat de overgang zich wel zal vinden in eenige der mooten, waaruit
de bak bestaat •
.Bij fundeering op staal kan het bakgewicht uiteraard niet door trekpalen
worden verhoogd. Alsdan zal een andere oplossing, welke ook bij paalfundeeringen
zou kunnen worden toegepast, moeten worden gevolgd. Zij bestaat uit het voldoende
zwaar maken van den gronddam tusschen den bak en den stalen damwand (zie
fig. 1556, doorsnede EF) ten einde dezen in staat te maken de horizontale krachten
'door wrijving over den ondergrond op te nemen. Evenwel zou zulks een betrekkelijk
groote dambreedte impliceeren en bijgevolg groote breedte van het sluiseiland,
een minder compact geheel dus, dat moeilijker door één beambte is te overzien
en te bedienen.
_
De in fig.1556 aangegeven stalen damwand (doorsnede EF) was noodig om
ee.n voldoend breed looppad langs de groote sluis te vormen en een wachtplaats
voor de kleine. Met het oog juist op die wachtplaats was het onmogelijk aan den
sluismuur een console uit te bouwen. De betrokken gronddam is te licht om
weerstand .te bieden aan de optredende horizontale krachten,
Dezelfde moeilijkheden zouden zich voordoen bij toepassing van het bakprofiel
Voor een sluizencomplex, dat bestaat uit een schutsluis met naastgelegen keersluis
(bv. sluizencomplex te Ravenswaay, fig. 161).
2.

Stalen damwand (fig. 146).

Ten onrechte toegekend voordeel. Het met behulp van stalen damwanden vormen van het gedeelte van de schutkolk tusschen de sluishoofden in
kent men veelal het voordeel toe, dat daartoe geen bouwput van eenige beteekenis
behoeft te worden gevormd. Voor onverankerde en niet op elkander gestempelde
damwanden zou dit voordeel inderdaad bestaan, doch de praktijk zal leeren, dat
damwanden voor schutkolkmuren daartoe te zwaar worden belast (waterdruk!).
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Veelal zal het blijken, dat de damwanden op den sluisbodem door een betonnen
stempelraam zullen moeten worden gestempeld, waartoe het vormen van een
diepen bouwput niet kan worden ontgaan. Bovendien zullen verankeringen noodig
zijn, welke veelal een omvangrijk grondwerk zullen vorderen. Aldus leidt de
toepassing van stalen damwand, vergeleken met een betonconstructie, niet tot
een kostenbesparing, zeker niet, wanneer de beperktere levensduur in rekening
wordt gebracht.
Levensduur stalen damwand. De levensduur van stalen damwand wordt,
zelfs door de fabrikanten, v~elal opgegeven als 80 jaar, doch uiteraard berust zulks
slechts op gissingen. Wanneer een sluis twee panden met nagenoeg constant peil
verbindt, zal door de schurende werking van afremmende schepen een abnormaal
groote slijtage ontstaan ongeveer op de Wai.erlijnen. Zonder bijzondere voorzieningen zullen de damwanden daar ter plaatse den genoemden leeftijd vermoedelijk
bij lange na niet halen. De bijzondere voorzieningen zouden kunnen bestaan
uit het op de damplanken lasschen van verticale wrijfijzers, welke gemakkelijk
kunnen worden vernieuwd. Het opvullen van de groeven in den damwand met
houten balken, welke een weinig in den dag van de sluis steken, zal een groote
uitgave vorderen en door spoedige slijtage weinig effect sorteeren. Het aanbrengen
van horizontale wrijfgordingen is verkeerd in verband met het met het water op en .
neer gaan der schepen. Het toevoegen van verticale wrijfhouten zou een groot~
verbetering beteekenen, doch deze zouden teveel aan beschadiging bloot staan.
Een juiste oplossing kan worden verkregen door het op 1,5 à 2 m h.o.h. ih
de groeven plaatsen van verticale wrijfhouten, waarlangs drijfbalken op en neer
kunnen gaan, in den geest dus als veelal voor groote zeesluizen is toegepast (§ 26).
Als voordeel van dat systeem kan worden aangemerkt, dat zoo noodig later een
nieuwe damwand onmiddellijk tegen den oorspronkelijken kan worden geheid
zonder de kolk te versmallen (alleen zouden de drijfbalken dan wat moeten worden
versmald) ~).
·
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Fig. 156. Stalen damwand, waarvan niet alle planken tot in een draagkrachtige grondlaag reiken.
P = damplank; A = opgelascht hoekstaal.

Negatieve kleef. In slechten grond is het gewenscht den damwand tot
in goeden fundeeringsgrond te heien, daar voorkomen moet worden, dat hij
door negatieven kleef zal gaan zakken. In zulke gevallen laat men ook wel de
damplankenparen bv. om den ander of om de drie of vier doorloopen tot in den
goeden grond. Dan is het echter zaak de damplankenparen, welke niet tot in de
goedé laag reiken, vóór het aanaarden behoorlijk door opgelascht staal zoodanig
aan de langere planken te verbinden, dat de negatieve kleef naar de laatste kan
1)

Zie ook blz. 252.
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worden overgebracht {fig. 156, 290 en 310). Zou men zulks verzuimen, dan is
de kans groot, dat de korte planken tusschen de lange zullen verzakken.
Het verankeren van de korte planken aan den damwandkop zou veelal een
overdreven zwaren kop vorderen, terwijl het bovendien mogelijk is, dat de verzakking reeds grootendeels heeft plaats gevonden, voordat de kop, welke men,
vooral als hij van beton is, liefst vervaardigt nadat de wand is aangeaard, is gemaakt.
Peil onderkant damwand. Soms laat men uit zuinigheid de damplanken,
ook in goeden grond, niet alle tot de, wat den passieven grondweerstand betreft,
noodige diepte doorloopen, bv. om den ander een kort en een lang damplankenpaar.
Men redeneert, dat de aldus gevormde kam voldoende tegen vooruitkomen
bestand is. Deze zuinigheid evenwel maakt de uitvoering eenigszins gecompliceerd:
men moet steeds uitkijken of men de juiste planken inheit en vergissingen zijn
niet buitengesloten, Daarom wordt de oplossing niet onder alle omstandigheden
aanbevolen.
Ongeacht de berekening, is het- gewenscht den damwand als gesloten
formatie, dus niet als kam, te doen reiken tot h/0,9 meter onder den ontgraven
sluisbodem, waarin h = het te keeren verval en 0,9 = soortelijk gewicht van
den grond onder water, zulks ten einde bij lagen kolkwaterstand het ontstaan van
wellen onder den damwand door te voorkomen. De wrijving van den grond langs
den damwand b:ijve in r _s :rve (zie blz. 15). De tanden van een eventueelen kam
moeten onder dat peil blijven.
Detailleering. Voor de berekening van de damplanken wordt verwezen
naar § 596.

Fig. 157. Bevestiging van een stalen damwand aan een gording.

De ankerafstand volgt uit de berekening en houdt verband met de breedte
van het damwandprofiel. Afhankelijk daarvan zal de ankerafstand een even veelvoud
van 0,38 à 0,50 m bedragen. Er kan worden gerekend op een uitheien van 1 à 2%
(men heit dus minder planken dan theoretisch berekend). Is de ankerafstand
bepaald, dan kunnen de gordingen worden berekend. Deze moeten in staat zijn
. de ankerkracht gelijkmatig over de damwandlengte te verdeden. Dubbele gordingen, waar tusschenin de ankers worden geplaatst, verdienen in verband met
de wijze van verankeren der planken de voordeur boven enkele.
D~ niet door de ankers zelve vastgegrepen damplanken moeten aan de
gordingen worden verankerd. Zulks kan op verschillende wijzen geschieden
(fig. 94 en 157). Uit ervaring blijkt de beste methode volgens fig. 157, omdat de
uitvoering de eenvoudigste is (geen gaten in de gordingen). Deze methode kan
niet worden toegepast in combinatie met énkele gordingen. Men verzuime nimmer
de benoodigde bouten en brugstukken te berekenen! Op het oog worden deze
steeds te licht geconstrueerd!
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Veelal zal het goedkooper zijn voor .de brugstukken een onbewerkt stuk
plaatstaal te bezigen, dan een theoretisch juist gedimensionneerd stuk gietstaal.
Men zorge er voor, dat de ankers ten minste 1 cm buiten den dag van de
kolk blijven, opdat schepen er geen vat op hebben (zie § 11, punt 8).
Is de richting van de ankers ten opzichte van de damplanken niet constant,
bv. in bochten, zoo zouden volgplaten kunnen worden gebezigd volgens fig. 158. De
nok is horizontaal of verticaal al naar gelang van de ankerrichting.
Bevordering waterdichtheid.. Aangezien het water in de kolk dikwijls
op en neer gaat, is het zaak te b~vorderen, dat de damwand zoo waterdicht wordt
als zonder no, m::nswaardige kosten mogelijk is. Het is nl. welstandshalve gewenscht
het ontstaan van ontsierende roeststrepen te voorkomen. Zoo zou men zoowel
de in het gezicht komende ankerplaten als de moeren waterdicht op de damplanken
resp. ankerplaten moeten aansluiten, bv. met een duurzame pakking, zooals
loodpakking (ring van looddraad). De waterdichtheid der damwandsloten wordt
bevorderd door ze vóór het heien rijkelijk in te vetten. Zulks vergemakkelijkt tevens
het heien.
Aansluiting damwand op betonwerk. De aansluiting van het betonnen

Fig. 158. Bijzondere volgplaat ten
dienste van ankers met niet-constante
richting.

Fig. 159. Typen aansluiting van een stalen damwand aan het betonwerk; W = wapeningsijzer, a =
anker. W of a moeten in staat zijn de krachten achter
den damwand ·op te nemen. Eventueele hoekverdraaiïng van het tracé bij A beginnen met geleidelijken overgang. Bij I en 2 regelafstand 0,90 à 1 m;
alleen geschikt waar schepen er niet langs op en neer
gaan, dus niet in de sluis (op en neergaan bij het
op peil brengen van de kolk).
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sluishoofd op den damwand van de kolk kan op verschillende wijzen tot stand
worden gebracht (fig. 159). Gezorgd zal moeten worden, dat er een innig verband
ontstaat tusschen het beton wederzijds van het in het beton stekende gedeelte
van den damwand. Daartoe zal het wapeningsijzer er dwars doorheen moeten
loepen. Ten einde ter plaatse lasschen in het wapeningsijzer te vermijden worden
er horizontale sleuven in gebrand, voor elke horizontale wapeningsstaaf één.
Bovendien wordt door deze methode het stellen zeer vereenvoudigd.
Verankering. De damwandverankering vereischt speciale zorg. De ankers
eindigen in den grond in ankerplaten van beton of stalen damwand. Over het
algemeen vorderen de eerste de minste kosten. Komen de ankerplaten te dicht ,
op elkander, dan vereenigt men ze tot één lange ankerplaat, welke ter plaatse ·
wordt vervaardigd.
Voor het geval de ankerplaten op ongeroerden grond staan en de aanaarding
van den damwand naar verwachting aan belangrijke zettingen onderhevig zal
zijn, legt men de ankers getoogd en maakt onmiddellijk achter den damwand een
hoedconstructie van afgedankt bekistingshout om zetting van den grond boven
de ankers mogelijk te maken, zonder dat deze op de ankers komt te rusten (fig. 160).

'"'WARSPLANI( PER

M:.

Fig. 160. Hoedconstructie
van afval van bekistingshout, ter voorkoming van het rusten van grond op de ·ankers wanneer deze sterk
aan zetting onderhevig is.
·

Komt ook de ankerplaat in geroerden of op minder deugdelijken grond
te rusten, welke ook aan zetting onderhevig zal zijn, zoo ware het bovendien
gewenscht de ankerplaat wat hooger te leggen.
. Een en ander is met succes toegepast bij verschillende kunstwerken van het
Amsterdam-Rijnkanaal.
Leert de berekening, dat een damwand door de ankers moet worden vastgegrepen onder den gedurende het vervaardigen voorkomenden lagen waterstand,
dan zou de bevestiging van de ankers aan de betrokken damplanken scharnierend
kunnen worden uitgevoerd (scharnieren in hol gedeelte). Tijdens het heien
zouden de ankers omhoog kunnen worden gewenteld, tegen de betrokken planken
aan. Na het heien zouden zij met behulp van een wartel kunnen worden verlengd
en teruggewenteld tot in een weinig oploopenden stand, zoodanig, dat de verbinding met de ankerplaten in den droge kan worden tot stand gebracht.
Richten damwand. Veelal blijken de damplanken na het heien niet
onberispelijk in het gelid te staan. Men moet ze dan, alvorens van een kop te
voorzien, richten. Men beweert wel, dat de damwanden op de gordingen zijn
te richten. Zulks is evenwel niet juist. Hoe stijf de gordingen ook zijn, daarvoor
zijn redelijk gedimensionneerde te slap. Het is uiterst moeilijk uit het alignement
geheide damplanken op haar plaats te krijgen. Zelfs zijn damplanken, welke naar
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voren moeten komen niet door het lossen der ankers te richten. Zoodra een
anker door het losdraaien van de moer wordt ontlast, nemen de nevenliggende
ankers de door den gronddruk in het leven geroepen kracht over. Om toch de
boveneinden van den damwand strak van lijn te krijgen, zal men de bovendeelen
der damplanken door uitbranden van wiggen en weder vastlasschen van de gedeelten
er onder en er boven moeten richten. Voorkomen is ook hier beter dan genezen.
Het is dus zaak het heiwerk door bekwame vaklieden te doen verrichten.
Damwandkop. De damwand wordt welstandshalve en om het boveneinde
tot één geheel samen te vatten, van een damwandkop voorzien. Deze kan zijn
van staal of van beton. In elk geval mag geen onderdeel van den kop buiten den
damwand uitsteken om te voorkomen, dat schepen er onder blijven vasthaken
bij het vullen van de kolk (fig. 170). Het is zelfs ongewenscht den onderkant van
een stalen kop vóór tegen den damwand te plaatsen en zoekend af te werken,
zulks om de verf der schepen tegen beschadiging te vrijwaren.
Het maken van betonnen damwandkoppen verdient aanbeveling boven
stalen, omdat bij de eerste, vooral als die niet te laag zijn, onnauwkeurigheden
zijn weg te werken. Men werkt betonnen damwandkoppen veelal af met een
doelmatig dekzerkprofiel, bv. volgens fig. 88.
Het is niet gewenscht tanden te maken in de voegen tusschen de mooten,
waaruit de kop zal bestaan, omdat deze bij eenige werking in de voegen, loodrecht
op den damwand, zullen scheuren. De voegen, welke tot voor kort om de ± 10 m
werden aangebracht, doch tegenwoordig op veel grooter afstand (tot meer dan
50 m) worden gemaakt, moeten met een damplankslot samenvallen. Om uitzetten
mogelijk te maken wordt er celotex in verwerkt. Het maken van een vellingkant
op het kopvlak langs de voeg verdient aanbeveling omdat zulks afbrokkelen der
kanten en het, bij ongelijke hoogteligging, pijnlijk stooten met de punt van den
. schoenzool tegen de verhooging zal voorkomen en voorts de fouten in de hoogteligging van de aansluitende kopvlakken zal verdoezelen (zie de noot op blz. 207).
3.

Aarden beloopen.

Geleidingswerken in kolk noodzakelijk. Indien schutkolken tusschen
de sluishoofden in door aarden beloopen worden begrensd, zijn er geleidingswerken
in te maken, waaraan de te schutten schepen kunnen meren. Het principieele
verschil,tusschen die geleidingswerken en de in § 37 te bespreken wachtplaatsen
voor schepen is, dat bij eerstgenoemde gerekend moet worden op langs- en op
verticale beweging van de schepen en bij de andere in hoofdzaak op langsbeweging.
De .verticale bolderafstand mag dan ook bij deze geleidingswerken niet grooter
zijn dan voor betonnen schutkolkmuren (§ 28).
Een voorbeeld van een schutkolk met geleidingswerken, zij het dan ook
aan één zijde, is het sluizencomplex te Ravenswaay in het Amsterdam-Rijnkanaal
(fig. 161). De afstand der meerputten is als voor de geleidingswerken. Alleen
is deze nabij de sluishoofden voor één put verkleind, zulks om ter plaatse over
meer bolders te beschikken. Die kleine putafstand is niet met een drijfvlot of
-raam (§ 376) overbrugd, doch met een drijfbalk, welke met kettingen aan de
nevenliggende vlotten is verbonden. De drijfbalken z-ijn gemakkelijk te verwijderen
om aan kleine vaartuigen doorgang te verleenen om het water achter de meerputtenrij schoon te houden.
Aansluiting sluishoofd aan oevers. De sluishoofden worden door twee
evenwijdig aan elkander staande damwanden aan de beloopen van kolk en voorhaven
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aangesloten. Aldus vormen de sluishoofden feitelijk van afsluitbare doorvaartopeningen voorziene kistdammen in een kanaal.
Middenmuur bij tweelingsluizen. Zijn twee sluizen naast elkander
gebouwd, welke onafhankelijk van elkander moeten kunnen worden bediend,
dan kan de alsdan noodzakelijke gemeenschappelijke middenmuur worden beschouwd als op elkander verankerde stalen damwanden. Het kan evenwel
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Fig. 161. Algemeen plan van het Sluizencomplex te Ravenswaay (Amsterdam-Rijnkanaal).

voorkomen, dat het voordeeliger is dd~ stalen damwand door een betonconstructie ·
te vervangen (sluizencomplex nabij Ravenswaay). De alsdan toegepaste constructie
bestaat uit twee betonnen damwanden, waarop betonnen wanden rusten, welke
stabiel zijn gemaakt door ze op elkander te koppelen met betonnen dwarsschotten
(fig. 162). De schotten staan zoover uit elkander, dat groote bodemlooze
vakken ontstaan. Het zand in die vakken rust op dat er onder, zoodat de wrijving
van zand op zand in staat is de dwars op den muur werkende horizontale krachten

AANZICMT

MIOOENMIJO~.

1110

~
19.Bb

1

1

'

'"

0 ••

~
1

055

1

"

nomoNTALc oool25~EDE.

D00~5nrn~

PIJ1WANO.

Fig. 162. Muur, welke de kolken van het sluizencomplex te Ravenswaay (Amsterdam-Rijnkanaal) scheidt.
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op te nemen. De vakken zijn groot gemaakt om te bevorderen, dat zoo min
mogelijk zand aan de vakwanden blijft hangen (verminderde silowerking). Hoe
grooter negatieve kleef langs de wanden, hoe geringer wrijfkracht voor het opnemen
van den horizontalen druk tegen den muur. Overbelasting der damwanden is
onschadelijk: zij zullen eerder een weinig in den grond worden gedrukt, dan
verbrijzelen.
§ 36. VLEUGELWANDEN.
Doel. Vleugelwanden dienen om den grond achter de sluishoofdmuren
te keeren, voor zoover zulks niet door deze zelve geschiedt. Voor het geval de
betonnen sluismuren voorbij het sluisplateau worden doorgetrokken om ten
behoeve van de scheepvaart geleidingsmuren (aanvaarhoofden of approachwalls,
zie blz. 126 en fig. 38) te verkrijgen of om welke andere reden ook (zie fig. 137
of 145), zouden deze in de plaats kunnen treden van vleugelwanden.
Materiaal. Toen voor damwand alleen hout ter beschikking stond, werden
vleugelwanden steeds uitgevoerd als muren van baksteen of beton. Tegenwoordig
past men voor binnenscheepvaartsluizen over het algemeen stalen of een enkele
maal betonnen damwanden toe en voor sluizen voor zeeschepen, welke over het
alg?meen voor damwanden te hoog zijn, een van damwanden voorziene betonconstructie.
Staal. Vleugelwanden van stalen damwand worden het meest toegepast,
omdat deze zich beter laten inheien dan betonnen damwanden en beter in staat
zijn groote momenten op te nemen. Hoe verder achter de sluismuren, hoe korter
damwanden. Ten deze wordt verwezen naar§35, blz.245 en naar fig.156 en fig. 290.
E é n v 1 e u g e 1 w a n d p e r ho o f d. Bij schutsluizen met loodrechte
kolkwanden is zoowel bij het binnen- als bij het buitensluishoofd één vleugelwand
vereischt (fig. 163). Deze wordt dan aan ankerplaten verankerd. Soms wordt
de vleugelwand op eenigen afstand vóór het front van het sluishoofd geplaatst
(Beatrixsluis te Vreeswijk, fig. 163 en sluis te Wijk bij Duurstede, fig. 164) om
aldus een geleidelijker overgang naar het toeleidingskanaal te verkrijgen en om
meer ruimte te scheppen (zie § 21, blz. 125). Het gedeelte tusschen het sluishoofd
in engeren zin en den v:leugelwand wordt dan meestal ook uit stalen damwand
samengesteld. Dat gedeelte wordt dan veelal door horizontale wrijfhouten tegen
afslijting beschermd (Vreeswijk en, gedeeltelijk, ook Wijk bij Duurstede). De
wrijfhouten, welke ook dienen om schepen tegen beschadiging te vrijwaren,
worden op ongeveer 1 m h.o.h. aangebracht (fig. 179a en b). Aangezien de er
langs varende schepen zich nimmer ten opzichte van den damwand verticaal
zullen verplaatsen, kan worden volstaan met uitsluitend horizonale wrijfhouten.
T w e e v 1 e u g e 1 w a n d e n p e r h o o f cl. Bij sluizen, waarvan de
schutkolk door aarden beloopen is begrensd, zijn per hoofd twee vleugelwanden
noodig. Zoo eenigszins mogelijk verankere men deze op elkander, ook als de
ankers daardoor onnoodig lang zullen worden. Zoo is de ankerlengte bij de sluis
te Ravenswaay 37,40 m (fig. 161). Aldus wordt het groote voordeel verkregen,
dat zetting van de damwanden naar voren is buitengesloten. In de ankers zijn
de noodige wartels ter verbinding der onderdeelen te verwerken, doch ook wanneer
de ankerlengte niet van dien aard is, ,dat wartels zouden zijn vereischt, verdient
toepassing daarvan aanbeveling, omdat het stellen van de ankers er door wordt
vergemakkelijkt. Voor zoover de ankers in opgehoogden grond zullen komen te
liggen, is het leggen in een toog en het afdekken der uiteinden, bv. over 3m lengte,
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welke niet van de toog zullen profiteeren, met een U-vormige houten constructie
(fig. 160) geboden.
In zeer slechten grond komt het zelfs voor, dat de ankers desniettemin teveel
verzakken en de vleugelwanden·bijgevolg door de ankers naar elkander toe worden
getrokken. Deze zetten dus naar achteren! (keersluis in de Muidervaart nabij Muiden
niet ver van Amsterdam). In zulke gevallen zouden de ankers moeten worden
onderheid; zooals toegepast bij het sluizencomplex te Ravenswaay (AmsterdamRijnkanaal) of, hetgeen nog beter is en mogelijk goedkooper, zou een grondverbetering moeten worden aangebracht.
Z e e w a t e r. In zeewater is men geneigd geen stalen damwand toe te
passen. Evenwel valt de aantasting van het staal door zeewater mede. Zoo is
omstreeks 1925 in den Oever (Wieringen) een proefvak geheid, dat met opzet
nimmer is geteerd of geverfd en dat desondanks, zelfs in de zone tusschen laag
en hoog water weinig is aangetast. Ook in de haven van Harlingen is veel stalen
damwand toegepast, tot nog toe zonder nadeelige gevolgen.
Stalen damwand zal vooral roesten in de zone tusschen water en wind. Tegenwoordig drijven in havens veelal op het water zooveel olieresten, dat de damwand
in die zone vettig blijft en bijgevolg eenigszins tegen roesten wordt beschermd1
Boven die zone is onderhoud met de teerkwast mogelijk, onder die zone zal het
staal weinig roesten.
Reeds is op blz. 92 opgemerkt, dat het niet zeker is, of een kopertoeslag
op het staal het roesten zal verminderen. Als nadeel van koperhoudend staal is
te noemen de electrolytische werking tusschen damwand en scheepshuid, waardoor
deze laatste sterk zal roesten wanneer het schip gedurende langeren tijd tegen een
koperhoudenden damwand gemeerd ligt. Voor vleugelwanden heeft men hiermede
uiteraard geen rekening te houden.
Zelfs wanneer stalen damwand voor vleugelwanden zou moeten worden
vernieuwd, zou zulks geen onoverkomenlijk bezwaar zijn, daar immers zonder
eenige moeite onmiddellijk tegen den versleten damwand een nieuwe kan worden
geheid welke, bv. door electrisch lasschen, aan de oude ankers kan worden bevestigd. Bij het ontwerpen houde men er rekening mede, bv. door geen ankers
blijven.cl onder water aan te brengen.
D a m w a n d k o p. Bij vleugelwanden, welke niet als aanlegplaats zullen
worden gebruikt, behoeft de damwandkop niet met den voorkant te strooken.
Hij mag er gevoegelijk vóór steken. Een betonnen kop is dan gemakkelijk te maken
volgens een strak alignement, zich niets van de resultaten van het heiwerk
aan trekkend.
.
Beton. Geen v 1 e u ge 1 wanden. Voor de Noordersluis te IJmuiden
werd het gewenscht geacht de verwijding van de invaart nog voorbij het eigenlijke
sluishoofd door te trekken. Aangezien het zeewater betrof en met stalen damwand
daarin nog niet over voldoende ervaring werd beschikt, terwijl de te keeren hoogte
van den grond er te groot voor werd geacht, was het aangewezen er een betonconstructie voor toe te passen. Deze werd tevens gebruikt om de grondbeloopen
op te vangen, zoodat vleugelwanden konden worden ontbeerd. De betonconstructie
bestaat uit een zwaren pijler (bij het buitensluishoofd in plattegrond ongeveer
33,5 x 26 m, zie fig. 38 , T en H), gefundeerd op betonnen palen en damwanden.
De pijlers zijn buiten de de sluishoofden omvattende stalen damwandkuip (zie§ 14)
gehouden en bijgevolg hooger gefundeerd dan de eigenlijke sluishoofden. De
onderkant der pijlers is evenwel zoo laag mogelijk gelegd, eenerzijds om meer
gewicht te verkrijgen, anderzijds om de paallengte te beperken, meer speciaal
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Fig. 163. Algemeen plan van de Beatrixsluis te Vreeswijk (Amsterdam-Rijnkanaal).
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Fig. 164. Algemeen plan van de schutsluis te Wijk bij Duurstede (Amsterdam-Rijnkanaal).

die der schoorpalen, welke in verband met de noodzakelijke aanwezigheid van
een betonnen damwand, welke de pijlers gedeeltelijk omringen, ver er vandaan
moesten worden geplaatst om te voorkomen, dat de paalpunten den damwand
zouden raken en dan een grooter grondvlak zouden vorderen, dan met een zuinige
wijze van ontwerpen zou strooken.
Het grondbeloop van de voorhaven loopt tegen den loodrecht op de sluisas
staanden buitenwand aan. Het hoogergelegen gedeelte van dat beloop, dat niet
aldus kan worden opgevangen, wordt tegen den achterwand aan gecirkeld (fig.
37 en 38).
.
Behalve als grondkeering dient de constructie:
1. om een royale verwijding van den sluisingang te scheppen;
2. om tegen zware scheepsstooten bestand te zijn;
3. om schepen, welke bij storm moeite hebben met het binnenvaren, hulp
te kunnen bieden, waartoe nabij den royaal afgeronden buitenhoek een op een
troskracht van 200 t berekende bolder is geplaatst.
Langs de dagzijde van de betonconstructi\;'. zijn de in de sluis toegepaste
drij fv lotte n doorgetrokken.
Vóór de betonnen pijlers is nog een eenigszins veerend houten geleidingswerk
gemaakt, dat, zooals te verwachten was, niet bestand is gebleken tegen ernstige
aanvaringen. Geredeneerd was, dat beter het houten geleidingswerk ernstig
kon worden beschadigd, dan de pijler of het schip, dat de aanvaring veroorzaakt.
In de plaats van het houten geleidingswerk zou het drijfraam langs den pijler
breeder en dus elastischer kunnen zijn gemaakt, evenwel zonder den voorkant
van het betonwerk achteruit te plaatsen (het alignement van den voorkant der
drijfvlotten in de sluis vervolgen totdat het den voorkant van het verbreede
vlot snijdt).
Een ander voorbeeld van een sluis, waarbij de verlengden van de sluismuren
de vleugelwanden vervangen is die te Tiel in het Amsterdam-Rijnkanaal (zie
fig. 137 of 145, Algemeen plan). Aan de kanaalzijde loepen de muren door om
aldus pijlers te vormen voor verschillende groote verkeersbruggen, aan de rivierzijde
om het verwijde gedeelte van de invaart van de sluis te vergrooten en om plaats
te scheppen voor de in elkanders reserve staande bedrijfschuiven tot afsluiting
van het riool in elken sluismuur, dat uitsluitend dient voor het inlaten van water
in het kanaal en dat doorloopt van het buitenfront van het betonwerk van de sluis
tot het binnenfront.
T we e v 1 e u g e 1 w a n d e n p e r h o of d. Een eigenaardige vleugelwandconstructie is toegepast bij de Nieuwe Spuisluis te IJmuiden (anno 1940).
De bovenbouw er van bestaat uit zware betonnen wanden, loodrecht op de sluisas,
welke stabiel zijn gemaakt door verankering op elkander met betonnen schotten
(fig. 165). Onder de wanden zijn damwanden aangebracht. De bovenbouw is
gefundeerd op staal op zooveel mogelijk ongeroerden grond: hij rust dan ook
niet als de middenmuur van de sluis te Ravenswaay, waarmede hij is te vergelijken
(zie blz. 250), op op stuit geheide damwanden. Hij kan mèt den grond, welke uit
zand bestaat, zetten. Vandaar dat er, voor zoover de damwanden niet met de
punt in de klei staan, een speling tot stand is gebracht tusschen den bwrnkant
der damwanden en het beton cl( r wanden. Rustten de wanden op de op stuitgeheide
damwanden, dan zouden de betrekkelijk lage schotten te ongunstig worden belast
en bijgevolg moeten worden onderheid (zeer veel palen benoodigd). Dat de damwanden dan mogelijk zouden worden overbelast zou geen overwegend bezwaar
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Fig. 165. De Nieuwe Spuisluis te IJmuiden.

zijn: in het ergste geval zouden zij evenveel dieper in den grond worden gedrukt
als de zetting bedraagt.
De bovenbouw 1s dus als het ware "zwevende" gefundeerd. De op de
constructie werkende horizontale kracht (waterdruk) wordt opgenomen door
wrijving van het geheel - beton en zand er tusschen - over den ondergrond.
§

37. WACHTPLAATSEN VOOR SCHEPEN.

a. Schutsluizen voor de zeescheepvaart.

Algemeene opzet in verband met te stellen eischen. Voor zeesluizen
maakt men over het algemeen slechts de gedeelten van de wachtplaatsen, waaraan de
schepen mogen meren: men sluit ze niet op het sluisgebouw aan (fig. 166), eenerzijds
omdat daardoor de bewegingen van de schepen, welke van de wachtplaats naar
de sluis moeten varen, zou:len worden belemmerd en de schepen dan slechts in
beperkte mate voorbij het het dichtst bij de sluis gelegen einde der wachtplaats
zouden kunnen steken, anderzijds omdat niet behoeft te worden gerekend op
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Fig. 166. Wachtplaats voor een zeesluis (Noordersluis te IJmuiden).
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voetgangersverkeer tusschen de wachtplaatsen en de sluis, Zoodanige communicatie
is niet noodigt omdat een zeeschip een maatschappij op zichzelf vormt: ravitailleering van het schip vindt nimmer nabij de sluis plaats.
De afstand a tusschen de wachtplaatsen en het sluisgebouw make men in
elk geval zoo groott dat de schepen gemakkelijk van de wachtplaatsen in de sluis
kunnen komen en de uit de sluis varende schepen gemakkelijkt voldoende ver
uit de wachtende verwijderdt deze kunnen passeeren.
Aangezien niet op voetgangersverkeer behoeft te worden gerekendt behoeven
de wachtplaatsen niet van een voetpad (loopbruggen) te worden voorzien.
Ten einde schepen in de gelegenheid te stellen bovenwinds te merent verdient
het aanbeveling wederzijds van de sluisas een wachtplaats in te richten.
De onderlinge afstand der meerstoelen, waaruit de wachtplaats is samengesteld,
is afhankelijk van de lengte der van de sluis gebruikmakende schepen. Om te
voorkoment dat de wachtende schepen door zijwind uit de koers komen te liggent
verdient het aanbeveling een schip aan twee meerstoelen te merent doch nood. zakelijk is zulks geenszins: aangezien de schepen niet aan de meerstoelen vastliggent
maar aan. bolders op den wal - ze vinden steun tegen de stoelen - kan een schip
ook in de koers worden gehouden, wanneer het slechts tegen één meerstoel leunt
en aan twee bolders vastligt, Voor de Noordersluis te IJmuiden is de onderlinge
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Fig. 167. Houten meerstoel
(type IJmuiden, binnentoefeidingskanaal).
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afstand der meerstoelen 100 m h.o.h., terwijl de bolders op den wal daarmede
verspringend 50 m h.o.h. staan (fig. 166).
Constructie. De elementen, waaruit de wachtplaatsen zijn samengesteld,
zouden houten of betonnen meerstoelen kunnen zijn. Houten meerstoelen (fig.
167), ook wel ducdalven genoemd, zijn buitengewoon kwetsbaar: zij worden in
voorkomende gevallen zonder trieer opzij gevaren, waardoor zij afbreken of scheef
zullen blijven staan. Daarom zijn uit beheersoogpunt betonnen meerstoelen
te verkiezen.
r
.
H o ut. Houten meerstoelen zijn sámengesteld uit zware palen van tegen
paalworm bestand tropisch hout (zie § 38), gevat in een kroon van lichter hout.
De zware palen zouden gevoeglijk van een lasch mógen worden voorzien, welke
dan bestaat uit met dwqrs door het hout gaande bouten gevestigde zware hoekstalen
in de hoeken, terwijl het hout ter weerszijde koud op elkander steunt (fig. 167).
De praktijk leert, dat de lasch sterker is dan het hout er boven of er onder. De
diagonalen van de kroon bestaan uit [-stalen. Men make geen boutverbindingen
zonder tusschen het hout en een moer of boutkop een volgplaat aan te brengen
(zie blz. 292) !
Over het algemeen voorziet men houten meerstoelen niet van schoorpalen.
Deze zouden na aanvaring van den stoel bij voldoende knikzekerheid verder
in den grond blijken te zijn gedrukt en, bij vaste verbinding aan den stoel, het scheef
blijven staan bevorderen. Bij toepassing van schoorpalen moeten die dan ook los
van den stoel blijven. Eenmaal verder in den grond gedrukt, zullen zij in het vervolg
de doorbuiging van den stoel beperken. Schoorpalen behooren niet te worden
ontworpen in het vlak door de as der verticale palen, waarmede zij een bok
zullen moeten vormen, aangezien zij naast die palen zullen worden geheid en vervolgens verbogen ten einde den kop op de ontworpen plaats te krijgen. Beter is
derhalve de schoorpalen naast de verticale te ontwerpen.
De palen worden tegen inregenen en splijten qoor uitdroging afgedekt met
een gegoten ijzeren paalmuts (de brosheid van zulk een muts is geen bezwaar,
omdat geen schip er tegenaan zal stooten).
B e t o n. Betonnen meerstoelen bestaan uit open putten of uit holle cilinders
op verbreede voetplaat, welke drijvende kunnen worden aangevoerd (fig. 168).
Voor de Noordersluis te IJmuiden en voor een zeevaartsluis nabij Sevilla
(zoet water) bestaan de meerstoelen uit holle cilinders met voetplaat. Zij zijn
drijvende aangevoerd en neergezet op den gebaggerden bodem. Zij zijn op een
stootkracht van 200 t berekend en zijn van een op een troskracht van 50 t berekenden
bolder voorzien. Zelfs. al zou de stootkracht aanzienlijk worden overschreden,
dan nog bestaat er, zoolang de teendruk niet al te groot wordt, geen gevaar voor
omkantelen, omdat daarvoor water zou moeten kunnen toetreden onder het
grondvlak, hetgeen slec):its in zeer langzaam tempo mogelijk is, vooral wanneer
de voet van den stoel in, den grond is verpakt: m.a.w. de zuigende werking van
het grondvlak is zeer groot. De bolder is op een betonnen kruis geplaatst, welke
tevens het boveneinde van den stoel verstijft. Tegen aanvaring zijn zij te IJmuiden
van een er aan met kettingen opgehangen eenigszins veerende houtconstructie
voorzien, te Sevilla van een starre houtconstructie. De veerende constructie is
zeer teer te achten: elke aanraking met een schip veroorzaakt averij. Bij vernieuwing
wordt te IJmuiden van veering afgezien. De beschermende houtconstructie behoort
flink uit te steken ten einde het onder water gelegen beton te vrijwaren tegen
beschadiging door slagzij makende schepen. Wat het onderhoud betreft, wordt
betere, en tevens goedkoopere, oplossing verkregen door den stoel te beschermen
257

AANZICHT

DOORSNEDE

WRUFHOUJE
0.25X0.30
2 CM
IN B.E ON LATEN

7.00 2

0.30

i

i

1

l
1 .00-

10j60

BOVENAANZICHT

HOR. DOORSNEDE
OP 2.00-

DRtlFRlNG .WEl;GELAT!N

Fig. 168. Betonnen meerstoel
(type Noordersluis te IJmuiden, doch in overeenstemming gebracht met nieuwere opvattingen).

258

door een drijfring van oregon-pine, zooals aangegeven in fig. 168 en welke na
eventueele beschadiging zou kunnen worden verdraaid en desnoods omgekeerd,
voordat vernieuwing noodig is · (voor oregon-pine in dit geval, zie blz. 160).
Te IJ mui den is eens een stoel aangevaren in de richting van de verticale as:
slechts de stoelwand was plaatselijk vernield, terwijl het schip geen averij opliep.
De eerste serie meerstoelen van de Noordersluis te IJmuiden is, voor zoover ·
het ondergedeelte betreft, vervaardigd op een kademuur te Amsterdam. Dat
gedeelte is vervolgens met een drijvenden bok in het water gezet en de stoelen
zijn verder drijvende voltooid. Daarna zijn zij naar de plaats van bestemming
gesleept en geplaatst. De vloerplaat was met ribben verstijfd voor zooveel het
inwendige van den cilinder betreft en met consoles buiten den cilinderwand.
De tweede serie is op den sluisvloer van het buitensluishoofd van de Noordersluis gemaakt. De vloerplaat is in beginsel geworden als aangegeven op fig. 168:
deze constructie is goedkooper, dan die met ribben en consoles (eenvoudiger
bekisting, sneller werken).
Opgemerkt zij, dat bij het bouwen van de meerstoelen op den sluisvloer,
bevorderd moest worden, dat bij het opkomen van het grondwater tot boven
den vloer, water onder de vloerplaat kon toetreden (zie § 33-3).
b,

Schutsluizen voor de binnenscheepvaart,

Algemeene op.zet in verband met te stellen eischen. Aan de constructie
van wachtplaatsen voor binnenschepen zijn de volgende eischen te stellen:
l. de schepen moeten er zonder kans op schadevaring gemakkelijk aan
kunnen meren;
·
2. er moet te voet communicatie mogelijk zijn tusschen het gemeerde
schip en de sluis.
De eerste eisch brengt mede een strakken voorkant van de wachtplaats,
welke voorbij de verticale onderdeel en moet uitsteken (tenzij een stalen damwand
zou worden toegepast) en een voldoend aantal goed zichtbare bolders, die
gemakkelijk kunnen worden aangeslagen.
De tweede eisch maakt een voldoend aantal gemakkelijk begaanbare trappen
of ladders en een voetpad naar de sluis noodig.

Fig. 169. Houten remmingwerk
(schutsluisje in de Voorvliet naast het Amsterdam-Rijnkanaal nabij Utrecht),
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Van de verschillende typen wachtplaatsen zullen wij hieronder enkele
bespreken.
Hout (s te i ge r). Het meest klassieke type is de houten steiger (fig. 169).
Voor groote vervallen wordt deze kostbaar en hij zal veel onderhoud vorderen
door schade, welke er door schepen aan zal worden toegebracht. Veelal wordt
er tropisch hout voor gebezigd, dat, bthoudens beschadiging door aanvaringen,
een onbeperkten levensduur heeft. De er aan bevestigde meergelegenheden zijn
uiteraard licht van constructie.
Voor kleine sluizen worden, niet strookend met de er aan te stellen eischen,
nog wel eens verticale palen (zeer kleine sluizen), ducdalven en hanepooten
toegepast. Ook worden door houten steigers gevormde wachtplaatsen pecuniae
causa wel met enkele ducdalven of hanepooten verlengd.
D u c d a 1 v e n. Ducdalven bestaan uit een verticale paal, gesteund door
drie schoorpalen, waarvan twee ongeveer in een vlak evenwijdig aan de sluisas
( een weinig naar de landzijde gericht om minder kwetsbaar te zijn voor schepen)
en de derde achter de paal in een vlak loodrecht op de sluisas. Zij moeten dicht
op elkander staan, omdat moet worden voorkomen, dat een schip er omheen
zwenkt (beschadiging van schoorpalen).
Han epo o ten. Bij hanepooten wordt de verticale paal door twee schoorpalen gesteund, staande in vlakken, welke ongeveer 45° met de sluisas maken,
dus ongeveer 90° met elkander. De schoorpalen zijn natuurlijk landwaarts gericht.
Wanneer de ducdalven of hanepooten hoog zouden moeten zijn omdat het
waterniveau aan sterke schommelingen onderhevig is (bv. een sluis nabij een
rivier), wordt behalve een horizontaal verband .op eenigen afstand van het boveneinde der palen, onder de hierboven bedoelde schoorpalen nog een tweede stel
aangebracht. De verbinding van het boveneinde met de verticale paal moet in elk
geval boven water worden vervaardigd, desnoods kunnen bouten nog 0,10 m onder
het waterniveau worden aangebracht.
·
Ook hier is het beter de ;,choorpalen te ontwerpen naast de verticale palen
dan er achter (zie blz. 257). De verticale palen worden tegen inregenen en splijten
door uitdroging afgedekt met een gegoten ijzeren of, wat met het oog op aanvaringen
is• te verkiezen, met een gietstalen paalmuts, in het hart waarvan een haalpen is
opgenomen. Overigens <lekke men kopshout met zinken plaatjes af.
De verticale palen worden tegen beschadiging door verticale wrijfhouten
beschermd.
De beschreven constructies zijn uit scheepvaartkundig oogpunt bezien niet
fraai te achten. Ligt een sçhip eenmaal gemeerd, dan is er, afgezien van het gemis
aan communicatie met den waJ, weinig op aan te merken, vooral wanneer er kans
bestaat, dat het schip al wachtende met het water wat op en neer zal gaan (golfbeweging), maar om.op af te remmen is de verticale paal veel te kwetsbaar (slecht
bestanc;l tegen krachten evenwijdig aan de sluisas). Veelal wordt het wrijfhout
zelve door er op te bevestigen halfrondstalen beschermd, doch zulks is af te raden.
Immers zal een door een schip geraakt halfrond ter plaatse van de aanraking
een knoop gaan vertoonen en er boven en er onder een buik, waardoor het zeer
kwetsbaar zal worden.
Staal. Duurder dan een steiger, doch minder onderhoud vereischende
is een ;:iangeaarde stalen damwand, waarin ladders zijn aangebracht (één per
20 à 30 m) en waarop bolders zijn geplaatst. Ondanks de hooge bouwkosten is
deze constructie voor betrekkelijk kleine waterdiepten (bv. tot 4 m) op haar plaats
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(sluizen in den Vaartschen Rijn, wederzijds van het Amsterdam-Rijnkanaal
en Beatrixsluis te Vreeswijk, kanaalzijde).
,'
Wanneer de grond ac~ter den damwand zoo slap is, dat met ankerplaten
gee~ betrouwbare verankermg kan worden verkregen, zcuden in de plaats da;;rvan
paalJul:ken kunnen worden _geheid (sluizen te Jutfaas, Vaartsche Rijn, plaatselijk
en sluis te Weesperkarspel m het Smalweesp). Indien de jukken doorloopend
geheel onder den grondwaterstand komen te liggen, zouden ze van hout kunnen
worden vervaardigd (fig. 170a), anders van beton (fig. 1'70b).

L GW.= LAAGSTE GRONDWATERSTAND

Fig. 170a. Damwand, verankerd aan houten
paaljukken,

L.GW.c:LMGSTE GRONDWATERSTAND

Fig. 170b. Damwand, verankerd aan betonnen
paaljukken,

Over het algemeen bevatten bokken tweemaal zooveel op trek belaste palen
als op druk belaste. Wanneer zulks niet het geval is (fig.' 170a), worden de trekpalen
zwaarder en langer genomen.
Bij toepassing van paaljukken zouden deze zoo dicht mogelijk bij den damwand
kunnen worden geplaatst (korte ankers), Bij gebruik van ankerplaten is de plaats
daarvan afhankelijk van de natuurlijke beloopen van den grond (fig. 171).

Fig. 171. Damwand, verankerd aan ankerp!aten.

Bij vrijwel constant peil van het water voor den damwand wordt deze veelal
onbeschermd gelaten (geen wrijfhouten), zooals bv. bij de Beatrixsluis te Vreeswijk
(wachtplaats aan de kanaalzijde) en bij de sluizen naast het Amsterdam-Rijnkanaal,
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zooals die te Jutphaas (fig. 155b). Is het peil aan grooter schommelingen onderhevig, dan zijn wrijfhouten op hun plaats. Deze toch maken het gebruik van
kurkezakken o. d. bij het aanvaren van het schip minder noodig. Bij laag peil
zou de kurkezak bij het ontbreken van een wrijfhout veelal niet tegen den daartoe te hoog gelegen - damwandkop terecht kunnen komen, doch dan steun
moeten vinden tegen den damwand zelve en dan is de kans grooter dan 50%, dat
hij juist in een holte van den damwand terecht zal komen (damwandfront in
totaal meer dan de helft onderbroken door de holten), waardoor hij geen effect
zou sorteeren.
De damwanden zouden van een geconstrueerd-stalen of van een betonnen
kop kunnen worden voorzien. Om dezelfde reden als in § 35 onder 2 is uiteengezet,
is een betonkop, afgezet met een dekzerkprofiel (fig. 88) beter. Voor onbeschermde
damwanden komt daar als voordeel van een betonkop nog bij, dat deze hooger
is dan een stalen en derhalve in meerdere mate steun zal kunnen bieden aan door
de aanvarende schepen gebezigde i.mrkezakken.
Men houde voor oogen, dat wachtplaatsen voor schepen nabij sluizen, in
tegenstelling met loswallen, door zeer vele schepen, welke er korten tijd vertoeven,
zullen worden aangedaan, zoodat het op eenvoudige wijze meren van schepen
er ten zeerste bij moet worden bevorderd.
Het beschermen van den stalen damwand uitsluitend met horizontale wrijfhouten (zie § 36) zou hier niet voldoen, omdat de wachtende schepen ook eenigszins
op en neer zouden kunnen gaan, bv. door golven van langsvarende schepen.
Derhalve zouden de horizontale gordingen door verticale moeten worden verbonden, terwijl er onder de onderste en boven de bovenste een zoekend afgewerkte
klos moet worden aangebracht (fig. 172). Een juiste afstand voor de verticale
houten en klossen is ongeveer 4 m.

Fig. 172. Wrijfhouten met klossen langs damwand.

Horizontale gordingen brengt men op ongeveer 1 m h.o.h. aan. Men vat
ze meestal in een groef van [-staal. Aangezien de wanghoogte daarvan gering is,
bevestigt men het hout doorgaans met loodrecht er op aangebrachte bouten
(zie blz. 291). Men verzuime niet volgplaten aan te brengen en de boutkoppen
aan de voorzijde diep in te laten in verband met eventueele slijtage van het hout.
Beton. Pij 1 ers, drijf ramen, 1 o op bruggen.
Wanneer de
waterstand in de voorhaven van een sluis aan sterke schommelingen onderhavig
is, is een goedkoope en doeltreffende constructie voor een wachtplaats die welke
voor de groote schutsluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal is toegepast en
bestaat uit holle met zand gevulde betonnen pijlers met vierkante doorsnede,
berekend op een stootkracht van 30 à 50 t 1 ), welke onderling verbonden zijn
.met betonnen loopbruggen en waartusschen drijframen met het water op en
neer kunnen gaan (fig. 173a en ben fig. 174). De drijframen moeten vóór het
1)
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50 t voor sluizen voor groote schepen (inclusief slootccefficiënt).
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Fig. 174, Overzicht van de wachtplaats voor schepen van de schutsluis te Wijk bij Duurstede,
bestaande uit meerputten, loopbruggen en drijfvlotten (Amsterdam-Rijnkanaal).

beton uitsteken om beschadiging van dit laatste door slagzijmakende schepen
te voorkomen,
De pijlers bevatten alles, wat meergelegenheid en ladders betreft, de drijframen zorgen voor een goede geleiding en de bruggen voor de communicatie
VOOR AANZICHT.
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Fig. 175, Details meerput,
A = gietstalen overgangsstuk, afgesnoten om haken van de trossen te voorkomen (zie § 11, punt 13);
B = bolder volgens fig. 93; H = haalkom volgens fig. 91; L = laddersponning volgens fig. 97, doch
met scherpkantige bekleeding b (hoekstaal); D = dekzerkprofiel volgens fig. 88; S = sponning voor
loopbruggen; V = verlichting in haalkom; 0 = ophangstaaf voor ladder.
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(fig. 174 en fig. 175). Irt verticalen zin is de bolderafstand ± 2 m, dus een weinig
grooter dan in de sluis (1,65 m), zulks omdat schepen, welke aan de wachtplaats
gemeerd liggen, nimmer gebruik behoeven te maken van meer dan één bolder
uit de rij. De bovenhoeken zijn afgesnoten om te voorkomen, dat er bij het langs
de wachtplaats loopen met een tros in de hand, deze er achter blijft haken (§ 11,
punt 13). Als geleiding voor de drijframen dient het verticaal gesteld dekzerkprofiel (fig. 88), waarin in dat geval geen ontluchtingsgaten noodig zijn. Aangezien
de ramen langs de geleidingen zullen uitslijten, is het gewenscht deze ter plaatse
van een slijtplaatje te voorzien. De ramen zijn van oregon-pine gemaakt, dat
. in zeer groote afmetingen is te verkrijgen. In verband met die afmetingen is een
pijkrafstand van 22 m h.o.h. gekozen.
Er zijn bij h;èt Amsterdam-Rijnkanaal twee typen drijframen in gebruik.
De ervaring zal moeten leeren, welk type het best zal voldoen.
Het te Vreeswijk toegepaste type bestaat uit een houten vakwerk, waarvan
de knooppunten verstevigd zijn met bouten en koperen bulldog-kramplaten.
De kramplaten dienen voor het opnemen van de trekkrachten. De uiteinden
der in de randen gevatte wrijfbalken zijn afneembaar, zoodat de ramen op eenvoud,ge wijze kunnen worden uitgewisseld (zie fig. 176). Voor geleiding langs
het dekzerkprofiel in langsrichting van de ramen zijn eiken klossen aangebracht
(geringere slijtage). De spelingen zijn gering (totale speling in beide richtingen
0,05 à 0,10 m). Opgemerkt wordt, dat de speling in langsrichting bij golfbeweging
steeds grooter wordt.
Het te Wijk bij Duurstede toegepaste type bestaat uit twee gekoppelde samengestelde balken, welke steeds tezamen werken. Zij zijn van een slijthout voorzien
(fig. 174). De samengestelde balken zijn schuifvast vereenigd met behulp van
eiken klossen. Door het lossen van twee wartels zijn de samengestelde balken
stuk voor stuk te verwijderen,
Na het verwijderen kan een drijfraam volgens beide constructies vóór het
weder plaatsen 180° om een verticale as worden gedraaid, doch ook om de horizontale langsas. Aldus kan de zichtbare voorkant van de ramen, voor het geval
·· het een pier betreft, welke slechts aan één zijde als meerplaats wordt gebruikt,
viermaal worden omgewisseld.
De drijframen te Vreeswijk zijn van begin 1938 af in gebruik, hebben drie
zeer strenge winters doorgemaakt en nog geen onderhoud vereischt. Ook de
drijframen van het andere type hebben zich van 1938 af uitstekend gehouden,
hoewel nog vrijwel zonder scheepvaart.
De drijframen zijn berekend op een kracht in het midden van 15 t.
De bolderafstand van 22 m heeft goed voldaan. Het is niet noodig gebleken
de ramen van haalpennen te voorzien.
Bij ijs vormen de ramen één geheel met de ijsvlakte in de voorhaven. Zij gaan
met deze mede op en neer langs de pijlers.
Het weglaten van de drijframen is onjuist te achten, In de eerste plaats
zouden de pijlers en de bruggen dan te kwetsbaar worden voor de scheepvaart,
terwijl voorts een kort schip, dat slechts voor één pijler zou komen te liggen, door
wind of anderszins er omheen zou kunnen wentelen en dan niet alleen de bruggen
kunnen raken, maar ook in een verkeerde koers komen te liggen, hetgeen onnoodig
oponthoud zou veroorzaken bij het in de sluis varen. Bovendien zou dat schip
mogelijk steken in het vaarwater der uit de sluis varende schepen. Niettemin
zijn de wachtplaatsen van de sluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal verlengd
met pijlers, welke niet door bruggen zijn verbonden en in de plaats van drijframen
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Fig. 176. Details drijframen van de Beatrixsluis te Vreeswijk 1)
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Fig. 177. Meerstoel van de Beatrixsluis te Vreeswijk.

voorzien van drijfringen, welke weliswaar niet rond zijn, maar vierkant met
afgeronde hoeken en flauw gebogen zijden. Voor deze reserve-ligplaats voor
schepen werd over het bezwaar van het weglaten van de drijframen heengestapt:

Fig. 178. Overzichtsteekening van het sluisgebouw van het sluizencomplex te Ravenswaay
(Amsterdam-Rijnkanaal). Voor de plaats der doorsneden, zie fig. 161 (blz. 250).
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de met het in de juiste koers brengen van het schip verloren gegane tijd kan worden
ingehaald, omdat de afstand tot de sluis zoo groot is (het varen reeds voorbereiden,
terwijl de schepen er vóór bezig zijn te vertrekken, sneller varen). Bovendien zou
een uitvarend schip door bijsturen het daar ter plaatse in het vaarwater stekende
schip kunnen omzeilen. Desgewenscht is de reserve-wachtplaats zonder bijzondere
moeite, hooge kosten en hinder voor de scheepvaart, later te allen tijde van bruggen
en drijframen te voorzien.
D e t a i 11 e e r i n g. De meeste pijlers zijn als open put opgevat (fig. 175).
Alleen die te Vreeswijk, welke ten behoeve van een eventueel later te bouwen
derde sluis zullen moeten worden verplaatst (zie fig. 163), zijn van een uitstekende
voetplaat voorzien en op den uitgebaggerden bodem gezet (type Noordersluis
te IJmuiden, fig. 177). Zij kunnen evenwel niet drijven: daarvoor is de inhoud
van de holle ruimte te gering.
Indien de vleugelwanden loodrecht op het sluishoofd staan en daarop aansluiten, worden, ten behoeve van de oplegging van de bruggen en geleiding van
de drijframen, aan de sluishoofdmuren uitbouwen gemaakt in den vorm van een
putfragment. Deze behoeven niet dieper te reiken dan een weinig onder den
onderkant der drijframen in laagsten stand, bv. 0,20 m (fig. 178, doorsnede AB
en fig. 273, figuur behoorende bij de tabel). Eenvoudigheidshalve zijn zij
massief gemaakt.
Worden de vleugelwanden op eenigen afstand vóór het sluishoofd aangebracht
en de sluishoofdmuren bijgevolg met een stalen damwand verlengd, dan is het
ten behoeve van de aansluiting van de wachtplaatsen gewenscht op den hoek
van de stalen damwanden een meerput te plaatsen, waarin damwandsloten zijn
opgenomen ten behoeve van de aansluiting van de damwanden (Beatrixsluis
te Vreeswijk, fig. 179a en b).
Yll:UGELWAND VAN
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Fig. 179a.

IDINGSWAHO

Meerput als overgang van stalen. damwand naar meerputtenrij
(Beatrixsluis te Vreeswijk).

In de -plaats van betonnen pijlers worden wel eens pijlers gemaakt van stalen
damwand, welke meer elastisch zijn. Deze zijn echter duurder, terwijl betonnen
pijlers, ook wat veerkracht betreft, goed voldoen (de grond om de. pijlers blijkt
eenige veering te geven en de stooten zullen aan een grooten hefboom werken).
L o o p b r u g g e n. De hoogteligging der loopbruggen moet zoodanig
zijn, dat deze bij hoogsten waterstand en eenige golfbeweging op het water niet
door de drijframen worden geraakt. Een speling van 0,20 m boven den hoogsten
waterstand is voldoende te achten.
. W elstandshalve is het zaak de bruggen volgens een volkomen strak alignement
te plaatsen, ondanks de fouten, welke zelfs bij nauwgezet plaatsen van de putten
of stoelen in de plaatsing zouden kunnen voorkomen. Alsdan zal niemand de
gemaakte onnauwkeurigheden bemerken (§ 33-12). Te dien einde zijn de ten
behoeve van de bruggen in de pijlers aangebrachte sponningen royaal wijd te
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maken en na het stellen der bruggen met beton aan te vullen. Daarbij moet er op
worden gelet, dat de bruggen vrij moeten kunnen uitzetten of inkrimpen door
temperatuursinvloeden.
Fig. 174 geeft de brugconstructie weer.

WARTEL VA~ ROESTVR!J STAAL

Fig. 180. Meerput met groenharthouten drijfraamgeleiding (zeewater).

A a n p as s i n g pij 1 e r a a n z o u t w at e r. In zout water zou het
dekzerkprofiel als drijfraamgeleiding niet voldoen (roest!). Alsdan zijn in de
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Fig. 181. Wachtplaats in beton voor kleine schutsluis.
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Overzichtsteekening van de schutsluis te Wijk bij Duurstede
· (Amsterdam-Rijnkanaal).

pijlerhoeken balken op te nemen van tropisch hardhout, dat tegen paalworm
bestand is, zooals o.m. lara en groenharthout (fig. 180 en fig. 51, en§ 38, blz. 271).
V a r i a n t v o o r k 1 e i n e s 1 ui z e n. Voor kleinere sluizen zou een
eenvoudiger betonconstructie mogelijk zijn (fig. 181). Het drijfvlot is zoo elastisch
mogelijk in, in de pijlers aanwezige, gleuven opgelegd. Het in de sponning(gleuf)
geleide balkeinde is van eikenhout, dat minder zal slijten en grootere drukken
loodrecht op de vezels kan velen 1 ). De loodrecht op de wachtplaatsen gerichte
krachten worden door schoorpalen opgenomen, de evenwijdig daaraan gerichte
krachten door de loopbrug en door den op eenigen afstand daaronder aangebrachten balk.
Overgang van sluisgebouw naar wachtplaatsen. De aansluiting van
de loopbrug of bruggenreeks op het sluisplateau moet zoodanig zijn, dat de zich
naar de wachtplaatsen begevende personen - vooral bij mist of duisternis bestaat
daartoe het gevaar - nimmer naast betrokken brug in het water terecht kunnen
komen. Hiertoe is de kopzijde van de sluis wederzijds van de brug van leuningen
te voorzien, althans over eenige lengte (§ 11, punt 12).
Uit aesthetisch oogpunt bezien is met trappen een monumeritaler geheel
te verkrijgen, doch ook met hellingen zal een oplossing kunnen worden verkregen,
welke het oog zal streden. Alsdan is het gewenscht de helling op het lage peil
te beginnen in den knik, welke de wachtplaats in plattegrond toont (zie blz. 125).
Over het algemeen zijn hellende vlakken (niet steiler dan 1 ! 12), waarlangs
in verband met eventueele gladheid (§ 11, punt 12) flauwe hellingtrappen zijn
gemaakt, uit scheepvaartkundig oogpunt bezien, fraaaier, Niet alleen, omdat men
liever langzaam glooiend stijgt dan met een betrekkelijk steile trap, doch ook om
de volgende reden. Wanneer een schipper met een schip medeloopt met een tros
in de hand en hij moet plotseling vrij steil omhoog (trap), dan zal het schip hem
inhalen, vooral als de trap hoog is en halverwege een bordes is gemaakt om even
op adem te komen.
Trappen zullen dan ook slechts moeten worden toegepast waar een.constructie
met aesthetisch juist ontworpen hellende vlakken te kostbaar zou worden of te
steil (schutsluis nabij Wijk bij Duurstede, fig. 182), in andere gevallen hellende
vlakken (Beatrixsluis te Vreeswijk).
Wanneer trappen worden toegepast zullen de leuningen buiten den dag van
de sluis moeten blijven om niet door schepen te worden aangevaren en moeten
zij robust van constructie zijn vanwege de scheepstrossen (dekzerkprofiel er langs
laten doorloopen!).

1)
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Zie § 38, blz. 272.

HOOFDSTUK V
Deuren.
§ 38.

ALGEMEENE BESPREKING.

Materiaal. Sluisdeuren worden van hout of van staal vervaardigd. Beton
leent zich er vooralsnog slecht voor (te bros en in verband met de dikte-afmetingen
te zwaar).
.
Als houtsoort bezigt men in zoet water grenenhout, eikenhout of, wegens
de weerbestendigheidt tropisch hardhout,
In zeewater is rekening te houden met de vernielende werking van den
pa,alworm. Blijkens onderzoekingen van de afdeeling Handelsmuseum van het
Indisch (tot voor kort ttKoloniaal") Instituut te Amsterdam bleken in Suriname
(van de proeven in Nederlandsch-Indië is nog niets bekend) na een in 1943
geëindigde vijfjarige proef, waarvan de resultaten door de oorlogsomstandigheden eerst onlangs bekend: zijn geworden (zie bericht no. 210 van genoemde
afdeeling en "de Ingenieur" 1946, blz. B 109 e.v.), larahout, bankiraï en basralocus bestand te zijn tegen de aldaar voorkomende zeer virulente paalworm soort. Tegen den in Nederland vciorkomenden paalworm zijn ook groenharthout (Demerara en Surinaamsch) en Borneosch ijzerhout (oelin) bestand.
Deurhout, geen tropisch hardhout zijnde, wordt gecreosoteerd. Het creosoteeren behoort te geschieden nadat de eenheden geheel bewerkt zijn, dus nadat
zij van pennen, borsten en bout- en andere gaten zijn voorzien.
Indien deuren van tropisch hardhout worden vervaardigd, is de levensduur
vrijwel onbeperkt, terwijl zij dan wemig, en bovendien ongeregeld, onderhoud
zullen vereischen. Daarom wordt aanbevolen om bij vrije keuze, ook in zoet water,
zoo eenigszins mogelijk voor sluisdeuren tropisch hardhout te kiezen, Eerst als
de afmetingen van dien aard zouden worden, dat zulks praktisch niet mogelijk
is, komen stalen deuren in aanmerking. Aangezien de leverbare afmetingen van
tropisch hout afhangen van de outillage der houtaankapbedrijven, worden hier
geen maximale afmetingen gegeven. Men wende zich om inlichtingen tot de
importeurs.
Het groote voordeel van deuren van tropisch hardhout tegenover stalen
deuren is gelegen in de onderhoudskosten, vooral wanneer het watet: . zout is.
Zoo worden de stalen roldeuren van de Noordersluis te IJmuiden (deurgewicht
bijna 1200 t) eenmaal in de drie jaar gereinigd en overgeverfd, hetgeen een karwei
is, welke vele maanden vordert en vóór den oorlog per deur / 15000 kostte.
Weliswaar zijn houten deuren door stalen onderdeelen tot één geheel vereenigd,
maar deze worden steeds veel zwaarder gemaakt, dan de berekening uitwijst;
het roesten daarvan zal dan ook niet spoedig fatale gevolgen hebben. In verband
met het roesten is een staaldikte van 15 mm wel minimum te achten.
In houten deuren aanwezige stalen schuiven zullen vermoedelijk een korteren
levensduur hebben dan de deur zelve. Het is dan ook zaak deze zwaar te con271

strueeren en uitwisselbaar te maken zonder dat het noodig is de deur zelve te
verwijderen. Gegoten ijzer en gegoten staal zijn beter tegen roesten bestand
den vloeistaal. Zelfs ware te overwegen de schuiven met toebehooren van roestvrij
staal te maken (zeewater).
Het verdient overweging houten deuren in zout water geheel met roestvrij
staal uit te rusten (zie blz. 271). Alsdan is de minimum ijzerdikte niet grooter
te nemen dan volgens berekening, met een minimum van bv. 10 mm.
Toe te laten spanningen houten deuren. De toe te laten buig- en drukspanningen van deur hout zijn:
grenenhout
100 kg/cm2
eikenhout
130 kg/cm 2
tropisch hardhout
200 kg/cm 2
Conclusie. Hieruit volgt, dat hardhouten deuren dunner kunnen worden
gemaakt dan grenen of eiken deuren, met als gevolg minder diepe deurkassen
en daardoor dunnere sluismuren, terwijl de kosten in verband met het gevorderde
geringere kubiek aan hout niet al te veel zullen verschillen.
Wanneer men daarenboven den karteren levensduur van grenen of eiken
deuren (levensduur ± 25 jaren) in rekening brengt, zal de balans ongetwijfeld
doorslaan naar tropisch houten deuren, ook in zoet water.
Toe te laten spanningen stalen deuren. Voor stalen deuren bezigt men
gewoonlijk St 37 of 44, waarin een spanning van 1400 kg/cm 2 wordt toegelaten
en in uitzonderlijke gevallen, zooals zeer zelden voorkomende hooge stormvloeden
of rivierwaterstanden, 1600 kg/cm 2, behalve in de beplatingen, waarin men niet
hooger gaat dan 1000 kg/cm2, overdikte voor roesten daarin verdisconteerd.
Evenwel is de sterkte alleen niet maatgevend. Ook de stijfheid is een belangrijke
factor. Doorbuigingen van deuren als geheel van meer dan 1 / 500 van de deurlengte
zijn, met het oog op den onaangenamen indruk, ongewenscht. Puntdeuren moeten
bovendien bestand zijn tegen wringing gedurende het bewegen. Vandaar, dat
men de dikte niet kleiner maakt dan 1 / 18 à ½o van de lengte en 1 / 30 van de hoogte.
In giet- en smeedstaal wordt niet meer dan 1000 kg/cm 2 toegelaten en,
indien het vrijdragende assen betreft, zooveel minder als de stijfheid vordert.
Op zich doorloopend onder water bevindende ongesmeerde lagers is een
lagerdruk van 40 kg/cm 2 nog groot te achten. Voor goed gesmeerde lagers ware
80 kg/cm 2 als bovengrens aan te houden, indien voorkomen wordt, dat er slib
of zand in terecht komt (zie blzn. 309 en 517).
Voor draaipunten van segmentdeuren (of -schuiven), welke zich doorloopend
boven water bevinden en met hoogedrukvetpqmpen worden gesmeerd, gaat men
zelfs tot 200 kg/cm 2 1 ) (brons op staal), bij verminderde controleerbaarheid der
lagers, mits wel gesmeerd en slibvrij gehouden, daalt dat cijfer tot 100 à 80 kg/cm 2 •
Toe te laten spanningen in aanslaghout. Blijkens ten behoeve van de
Noordersluis te IJmuiden verrichte proeven, waarbij balken van verschillende
houtsoorten in doornatten staat loodrecht op de vezels werden gedrukt, kan in
dennen-, vuren- of grenenhout voor aanslaglijsten niet meer worden toegelaten
dan 10 kg/cm 2, in eikenhout 30 kg/cm 2 en in groenharthout 50 kg/cm 2 •
Vergemakkelijking onderhoud. Bij stalen deuren lette men er vooral
op, dat alle onderdeden ter wille van het onderhoud goed toegankelijk zijn. In
1

1 ) Stuwen, zie Rapport no. 49 van het Internationaal Scheepvaartcongres, in 1935 te Brussel gehouden: Waterkrachtstation "Vargön", Zweden. Volgens Rapport no. 50 gaat men in Zwitserland
tot 165 kg/cm 2 •
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luchtkisten make men mangaten (0,30 à 0,40 m bij 0,40 à 0,50 m) en kijkgaten
( <fi 0,25 m), waardoorheen een en ander kan worden aangegeven, dag- en kunstlicht
kan worden doorgelaten, frissche lucht door de in de luchtkist werkende arbeiders
kan worden ingeademd en een goede ventilatie kan worden tot stand gebracht.
Waterdichtheid der aanslagen. Voor een goede waterdichtheid der
aanslagen make men de aanslaglijsten van een, in verband met de berekening,
zoo zacht mogelijke houtsoort. · In zeewater is nog rekening te houden met den
paalworm en voor roldeuren, bij de onderaanslaglijst, met slijtage door schuring
langs den drempel gedurende de beweging.
·
Voor sommige de ursoorten, zooals segmentdeuren, is de verleiding in waterrijke streken groot, af te zien van een volkomen waterdichte afsluiting, doch zulks
is niet aan te bevelen. Welstandshalve zijn in het gezicht komende lekken verwerpelijk, terwijl zij met de onzichtbare gemeen hebben, dat zij uitgangspunt
zullen zijn voor erger. Het stroomende water zal de spleten allengs vergrooten,
verf afslijten en daardoor roestvorming en slijtage bevorderen. Het toepassen
van roestvrij staal voor lekkende drempels zal de slijtage beperken, doch niet
voorkomen. Voorts zullen stèen en voegvullingen uitslijten.
.
Van de normale deurtypen zullen puntdeuren in de praktijk het slechtst
afsluiten. Een zoo goed mogelijke waterdichtheid zal bij toepassing daarvan
dan ook zooveel mogelijk moeten worden bevorderd (blz. 277).
Geen stalen aanslagen! Het voorzien van deuren van stalen aanslagen
is onjuist te achten, omdat het dan uiterst moeilijk en bewerkelijk zal zijn ze zuiver
in de sluishoofden in te passen. Zoowel de sluishoofden als de deuren betreffen
betrekkelijk ruw werk, zoodat er door het bewerken van de aanslaglijsten nogal
eens onzuiverheden moeten worden weggewerkt (bv. scheluwe deur of slagstijlen).
En als eindelijk de deur zuiver passend is gemaakt, zal zij niet volkomen blijken
te pas:,en, wanneer zij na het uitwisselen in een ander sluishoofd terecht zou komen.
Voorts zal elke ongerechtigheid, welke zich niet volkomen plat laat drukken,
slecht afsluiten tot gevolg hebben, met kans op klemloopen of ontzetten van de
deur, Zoo heeft schrijver eens geconstateerd, dat in het onderaanslaghout van
een der hefdeuren van de Beatrixsluis te Vreeswijk een stalen bout op zijn plat
volkomen was ingelaten. Was de onderaanslag van staal vervaardigd, zoo zou
de deur slecht gesloten hebben, doch, wat blijvend is en daardoor erger, zou
mogelijk de aanslag of de drempel beschadigd zijn.
Bij vorst hebben stalen aanslagen vóór, dat zij door electrische verwarming
gemakkelijker ijsvrij zijn te houden 1 ), doch tegen, dat zij eerder zullen bevriezen.
Schuiven in de deur. Indien de deur van schuiven is voorzien, is er de
beste plaats voor de buitenzijde. Alsdan is het verwisselen van de schuif het
gemakkelijkst. Men plaatst de schuiven liefst tegen de beplating aan de hoogwaterzijde, zoodat zij tegen haar aanslagen worden gedrukt en passe zooveel mogelijk
glijdschuiven toe, welke het minste onderhoud vorderen.
Verfwerk. Niets is belangrijker en slechter opgelost dan het conserveeren
van stalen deuren. Te dien opzichte bevindt men zich nog steeds in een periode
van zoeken en tasten. Over afdoende conserveeringsmiddelen vermag men nog
niet te beschikken. Voor deuren, welke geregeld boven water komen, is zuurvrij
koolteer, eventueel op een onderlaag van menie aangebracht, op zeer eenvoudige
en weinig kostbare wijze ten behoeve van het onderhoud aan te brengen. De·
Rijkswaterstaat in Nederland schrijft een deklaag van zoogenaamde geprepareerde
1)

Zie § 46.
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koolteer voor 2). De taak der teerlaag is het beschermen van de menielaag en zij
moet derhalve geregeld worden onderhouden.
In zeewater blijkt tot nog toe geen enkele verfsoort te voldoen. Elke verfhuid
wordt vooral door zeepokken vernield. Deze leven in een kalkachtige omhulling
in den vorm van een afgeknotten kegel, welke met groote kracht op de verflaag
wordt vastgezogen. Aanvankelijk uiterst klein, groeit de omhulling, daarbij de
verf stukschurend. De zeepokken bedekken veelal het geheele oppervlak; soms
komen zij in verschillende lagen op elkander voor.
Afdoende middelen er tegen bestaan niet. Anti-foulingverven, zooals bij
schepen toegepast, zijn daarbij niet op haar plaats, in de eerste plaats omdat zij
na 6 à 8 maanden zouden moeten worden vernieuwd en vervolgens, omdat de
deur zich te langzaam in het water voortbeweegt om de laag tot haar recht te doen
komen (door de wrijving met het water moet zij eenigszins "open" worden om
aan de gifstoffen gelegenheid te geven naar bu1ten te komen).
Het bestrijdingsmiddel zal moeten worden gezocht in het maken van een
zeer harde verfhuid, waarop de pokken geen vat zullen hebben, of het bedekken
van den verfhuid met een laag, welke die eigenschap bezit. Te IJmuiden zijn
proeven genomen met het bedekken van de verf met een cementmortelhuidje,
doch het eenige bezwaar was het slechte hechten van het huidje op de verf. Het
nemen van proeven op uitgevoerde kunstwerken blijft geboden!
Deuren van gewapend beton. Aangezien zeepokken geen vat hebben
op beton, zou deze bouwstof zich bij uitstek leenen tot het vervaardigen van sluisdeuren in zeewater, ware beton niet te bros en te zwaar wegens de gevorderde
vrij groote dikte.
De genoemde bezwaren hebben het toepassen van beton als materiaal voor
sluisdeuren echter niet in den wrg gestaan. Zoo zijn reeds in 1917 betonnen
puntdeuren vervaardigd ten behoeve van een bouwdok voor schepen, deel uitmakend van de Tillbury-Docks te Londen (deurafmetingen: hoogte 4,27 m, dokwijdte 12,19 m, beplatingsdikte 10,7 cm, zie "the Engineer 1919, blzn 289 en 290).
Na den afgeloopen oorlog bleken in Engeland vele pontons, tankschepen
en drijvende dokken van beton te zijn gemaakt. Het zal moeten blijken of daaruit
leering valt te trekken! De in den vorigen oorlog gemaakte betonnen schepen hebben
geen cpgang g(ma2kt.
Hopenlijk zal men er in de naaste toekomst in slagen van beton lichtere en
minder brosse deuren te maken!
Volgende hoofdstukken. In de volgende hoofdstukken zullen slechts de
hoofddeurtypen, zijnde puntdeuren, roldeuren en hefdeuren worden besprokenDe andere typen komen slechts incidenteel voor en dan nog zonder be .
.paalde noodzaak.
§ 39.

PUNTDEUREN.

a, Algemeene Bespreking.

Puntdeuren bestaan in hoofdzaak uit regels, voor- en achterhar en beplanking
met schrankschoor (hout) of beplating. (staal). De regels dienen voor het opnemen
1 ) Zie de Algemeene Voorschriften voor werken, uitgevoerd onder hèt Beheer van het Departement
van Waterstaat, vastgesteld in 1938.
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van den waterdruk en den druk, welke de deuren op elkander uitoefenen (spatkracht). De voor- en achterhar dienen om de regels te koppelen en de spatkracht
gelijkmatig over de volle deurhoogte te verdeelr n. Is de spatkracht per regel P
en de regelafstand d, dan moeten de harren in staat zijn een moment op te nemen,
dat gelijk is aan 1 / 10 Pd.
Spatkracht. Over het begrip "spatkracht" bestaat eenige verwarring. Naar
den naam te oordeelen is de spatkracht de kracht, welke de sluismuren doet
"spatten". Zij zou dan loodrecht op den muur moeten staan. Over het algemeen
echter - en daaraan zullen wij ons houden - beschouwt men als spatkracht
de kracht, waarmede de deuren van een stel tegen elkander drukken en ook
tegen de muren.
Voor de berekening ontbindt men de spatkracht in een kracht loodrecht
op den muur en een evenwijdig daaraan. Voor het berekenen van de deur wordt
de spatkracht of niet ontbonden àf volgens de deuras en loodrecht daarop.
De horizontale ontbondene van de spatkracht (loodrecht op den muur), H,
tracht den muur achterover te drukken, de verticale ontbondene, V, loopt evenwijdig aan de sluisas en tracht het hoofd volgens de sluisas te verplaatsen.
De grootte van H en V volgt uit onderstaande berekening:

~
Fig. 183.
Bepaling van de grootte van de spatkracht.
(voor l lees . ')

DE INGESCHREVEN WAARDEN
GELDEN VOOR EEN NORMALE
OEURRICH.TING 1; 3

Fig. 184.
Bepaling van de richting van de spatkracht.

q = waterdruk op de deur per m regellengte;
l' = deurlengte tusschen de aanslagen, bij den
achteraanslag, gemeten van het hart der
aanslaglijst af;
cp = hoek tusschen deur en loodlijn op den muur,
dan 1s (momenten om S):
1'2
V l' cos cp - Hl' sin cp - ~ = 0
Indien in fig. 183

l'
en V = ql' cos cp, dus H = ~- (cos 2 cp - ½),
. srncp
Hieruit volgt, dat H = O, indien cp = 45° (zie blz. 218).

Voor een normale sprong van 1 : 3 is H = 1,264 ql', voor een van 1 : 2 is
H = 0,67 ql'.
De richting van de spatkracht volgt uit fig. 184.
Men laat de spatkracht zoodanig aangrijpen - men heeft zulks in zijn macht
door doelmatige plaatsing van de aanslaglijst aan den voorhar en eventueel ook
aan den achterhar - dat zij in de regels een moment opwekt, dat dat door den
horizontalen waterdruk veroorzaakt, tegenwer_kt. Bij het in rekening brengen van
het tegenmoment moet de mogelijkheid onder de oogen worden gezien, dat een
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der dèurèrt van eert hepaa1d stel niet geheel in den open eindstand is kunnen worden
gebracht (bv. wanneer op zijn minst een der deuren uit het stel een weinig te lang
is, zie blz. 277) .
. Bij puntdeuren in het algemeen worden de beide ontbondenen van de
spatkracht aan den voorhar door één aanslaglijst opgenomen, bij stalen deuren
worden deze ontbondenen aan den achterhar meestal door twee afzonderlijke
lijsten of anderszins op den sluismuur overgebracht, terwijl de achterhar van
hbuten puntdeuren voor het opnemen van den ontbondene van de spatkracht
in de richting.van de deuras niet speciaal wordt voorzien, dus alleen een aanslaglijst
v~rkrijgt voor de waterdichte afsluiting.
: Vrijdraaiïng. Ter vermindering van de slijtage van de aanslagen en bij
houten deuren ook van den in de plaats van een daarvan tredenden achterhar,
wordt bevorderd, dat deze bij het openen van de deur onmiddellijk vrij komen
van ,de slagstijl. Daarom wordt het draaipunt van de deur excentrisch aangebracht
(het zoogenaamde vrijdraaiïngspunt, fig. 185),

Fig. 185.

Vrijdraaiïng van de deur .

. Wil punt A onmiddellijk vrij komen van de slagstijl (en daarmede ook punt B),
qan' moet het draaipunt V van de deur liggen onder de dijn AC. Punt D draait
yrij als het draaipunt ,V links ligt van MD (M = middelpunt van de harafronding).
Bet punt E draait vrij indien V links ligt van de hoekdeellijn MG. Bijgevolg moet V
ze~er liggen in het gearceerde oppervlak CFMG.
·
· Voorts mag geen punt van de deur gedurende het draaien de slagstijl bij A
raken. V moet derhalve liggen beneden een lijn op eenigen afstand, bv. 1 /i0 van
de deurdikte d met als maximum 0,05 m, onder AC, bv, onder de lijn PQ, terwijl
geen punt van de deur gedurende de beweging buiten den cirkelboog mag komen,
welke aan de deur in T raakt en door een punt Rop PQ gaat (RQ bv. 1 / 10 d en
< 0,05 m). Hieruit volgt,. dat V moet liggen links van de lijn TM.
Uiteindelijk moet V liggen binnen het oppervlak PSMG.
Indien, zooals bij stalen deuren meestal het geval îs en bij houten deuren
al~ 'het hout den spatkrachtdruk zou kunnen velen, de lijn ED recht is (dus
bij houten deuren steunt de cilindervormige har zoo mogelijk tegen een plat
vl<;1k van natuursteen), moet V bij stalen deuren liggen links van de lijn EU, dus
binnen het oppervlak PWEGP en bij houten deuren waarbij de spatkracht te
gro'~t is ·voor een plat aanslagvlak voor den har, links van de lijn XM.
' Bij houten deuren:, welke uiteraard betrekkelijk smal zijn, en bij smalle stalen
deuren, moet V niet ver van M verwijderd liggen om te voorkomen dat men last
zou krijge·n met het plaatsen van den hals en de taatskom. Men stelle de plaats
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van V afhankelijk van den vorm dezer onderdeelen. Bij breede stalen deuren
neemt men V zooveel mogelijk in de snijlijn der zwaartevlakken van de deuiz
evenwijdig aan de deuras in open en in gesloten stand. Aldus heeft men geen
last van wringing 1 ),
Om hei vrijdraaiïngspunt te bepalen; voor zoover niet door het zwaartepunt
van de deur bepaald, teekene men de deur in beide uiterste standen. Vervolgens
gaat men na; waar twee punten P en Q van de deur in gesloten stand, één gelegen
in het buitenvlak en één in het binnenvlak; in open stand t.erecht komen (P' en Q').
Het vrijdraaiïngspunt V is dan het snijpunt der middenloodlijnen op de verbindingslijnen PP' en QQ'. Men controleere daarna of V voldoet aan fig. 185.
Waterdichtheid der aanslagen. Het is theoretisch mogelijk; dat puntdeuren bij een bepaalde temperatuur zoowel tegen elkander als tegen de slagstijl
en langs den drempel volkomen waterdicht afsluiten; doch in de praktijk is zulks
zeer moeilijk te bereiken. In dit opzicht zijn houteh deuren tegenover stalen in
het voordeel; omdat zij minder blootstaan aan lengteveranderingen door temperatuursverschillen. In verband met een zoo groot mogelijke waterdichtheid verdient
het aanbeveling puntdeuren in den droge te stellen; doch zuîks is praktisch alleen
mogelijk bij het voor de eerste maal stellen en dan nog niet eens altijd. Groote
stalen deuren bv. worden over het algemeen te water aangevoerd en met een
bok ingehangen. Het sjouwen met zulke gevaarten in een drogen bouwput is geen
eenvoudige karwei eh kostbaar bovendien. Voor het afwerken van den onderbouw
van de sluis ter plaatse van de deuraanslagen is dan ook uiterste nauwkeurig-.
heid geboden.
Over het algemeen zal men een keuze moeten doen tusschen het zuiver doen
afsluiten van den horizontalen aanslag en den verticalen vooraanslag - de afsluiting aan den achterhar is vanzelf goed - en dan is het het beste meer te letten
op den vooraanslag. De deur zal dus een weinig te lang moeten zijn. Niet alleen
is de horizontale aanslaglijst met bijzondere hulpmiddelen beter waterdicht sluitend
te maken dan de bedoelde verticale aanslag; doch ook statisch is zulks te verkiezen,'.
Bij te korte deuren nl. zouden de onderste regels niet tegen elkander steunen;'
waardoor zij geen spatkracht zullen opnemen en opgelegd zullen zijn op den
voorhar; een en ander in strijd met de berekening.
Om de onderaanslaglijst onder alle omstandigheden waterdicht te doen,
aansluiten; is deze van rubber te voorzien.
Voor de sluisdeuren van de sluis te Ravenswaay (Amsterdam-Rijnkanaal)
is een rubberstrook volgens fig. 186 toegepast (inhoud holte tusschen het hout
en den rubber ~ inhoud buiten het hout uitstekend gedeelte); doch deze blijkt
niet voldoende soepel te zijn. Het schijnt zeer moeilijk te zijn zeer zacht en tevens
duurzaam rubber te verkrijgen. Als tusschen beide ,zou moeten worden gekozen,'
dan verdient het aanbeveling meer op de zachtheid te letten, doch beter is een
andere constructie toe te passen. Deze is dan ook ontworpen voor de puntdeuren
voor de sluis nabij Tiel in hetzelfde kanaal (fig. 187). Men lette er op; dat niet
de rubber maar het hout tegen den drempel moet aanslaan.
Bij sluizen met klein verval in waterrijke streken komt het wegens het kleine
verval op een absolute waterdichtheid niet aan; ook niet met het oog op de slijtage
1 ) Wanneer de draaipunten van de deur buiten het zwaartevlak liggen, zal de deur scheluw
doorhangen, hetgeen door het aanbrengen van stalen kruisen aan de van de beplating afgekeerde zijde
is te voorkomen.
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van den drempel. Voor zulke sluizen is het treffen van extra voorzieningen ten
b2hoeve van de waterdichtheid dér aansluiting van de onderaanslaglijst tegen
den drempel dan ook niet noodig te achten.
Opgemerkt zij, dat het met rubber waterdicht afsluitend maken van de verticale
aanslagen niet goed uitvoerbaar is: het rubber zal dan soms volgens de pijltjes
(fig. 186 en 187) worden belast, waartegen de constructie niet bestand is.

1î
Fig. 186, Rubberafdichting van de onderaanslaglijst van een puntdeur (sluizencomplex te Ravenswaay, Amsterdam-Rijnkanaal).

Fig. 187.

Idem (schutsluis nabij Tiel, Amsterdam-Rijnkanaal).

Indien de deuren een weinig te lang zijn en een der beide is bij het openen
tegen den drempel gezet, dan zou de andere niet in den uitersten stand kunnen
worden gebracht. Bij waterkeering zal dan ook de tegen den drempel aangezette
deur los daarvan komen, waardoor de fout in de waterkeering eenigszins zal worden
genivelleerd.
Taats en halsbeugel. Op het nauwkeurig stellen van de taats en den halsbeugel komt het ten zeerste aan. Er moet voor worden gezorgd, dat niet deze
objecten de spatkracht of een gedeelte van den waterdruk tegen de deur opnemen,
maar de slagstijl of wat voor het opnemen van de spatkracht daarvoor in de plaats
is gemaakt. Tegen het doorhangen van de deur in onbelasten gesloten stand wordt
h, t hart van de taatskom soms wat verschoven ten opzichte van dat van de
taats (fig. 138).
Bij slijtage van taats of taatskom zal de deur in open stand en gedurende
de beweging een weinig doorhangen en dan wordt zij door de spatkracht "opgezet".
Ook de spatkrachtaanslag zal dan over het onderste gedeelte afslijten, waardoor
hij tekort zal schieten in zijn taak de spatkracht op te nemen.
BOVENAANZICHT

Fig. 188.

DOORSNEDE A-8

Taats van bijzondere constructie.

Het is dan ook aan te bevelen de afmetingen van taats, spatkrachtaanslagen
enz. en het daarvoor te bezigen materiaal zoodanig te kiezen, dat slijtage niet spoedig
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zal optreden. Ook zijn wel bijzondere taatsconstructies toegepast, waardoor de
deur, zoolang geen voldoende spatkracht aanwezig is, vrij blijft van den spatkrachtaanslag (fig. 188), doch hierdoor wordt het aantal slijtvlakken vergroot en zal
zelfs de onderaanslaglijst aan slijtage onderhevig zijn door het "schrikken" van
de deur, d.i. h_et plotseling "opzetten" door de spatkracht. Wanneer men bedenkt,
dat ook de bewegelijkheid van de bijzondere taats door slib zou kunnen verdwijnen,
verwekt het geen verwondering, dat zij geen ingang heeft gevonden.
Ten slotte rijst de vraag, wat beter is: de taats of de taatskom aan de deur
te bevestigen. Het antwoord, bij taatsen volgens fig. 138, luidt: de taatskom aan
de deur en de taats aan den vloer, zulks met het oog op slib en ander bezinksel,
dat zoo min mogelijk in de kom terecht mag komen. Bij de ouderwetsche const.uctie is het omgekeerde te verkiezen, omdat de kom beter door den gebezigden natuursteen wordt vastgehouden dan de er boven uitstt:krnde taats (Amwoprn).
Voor bijzonderheden over taatsen en halsbeugds wordt naar§ 34.J 1 VGrw~zen.
Maatregelen tegen het uit de deurkas zuigen door voorbijvarende
schepen. Bij puntdeuren moeten maatregelen worden getroffen om te voorkomen, dat zij door voorbijvarende schepen uit haar kas worden gezogen. De
eenvoudigste maatregel bestaat uit het vastzetten met het bewegingswerktuig,
dat daartoe zelfremmend zou moeten zijn of van een rem voorzien (zie § 52).
Ontbreekt voor kleine sluizen elk mechanisme, zoo moeten de deuren met een
haak worden vastgezet. Deze zou scharnierend aan den sluismuur kunnen worden
verbonden, en de deur vanzelf vastgrijpen. Het oplichten van den haak zou met
een pedaal kunnen geschieden.
Steunklossen. Men verzuime niet de in § 34b op blz. 222 genoemde steunklossen aan te brengen (zie ook § 52d).
b. Houten

puntdeuren,

Houten puntdeuren zijn door de eeuwen heen zeer veelvuldig vervaardigd.
Af te wijken van de klassirke constructie is dan ook gevaarlijk.
Constructie. Fig. 189.;1 geeft een voorbeeld van een houten puntdeur
volgens meer modeme uitvoering. De ontbondene van de spatkracht volgens
de deuras wordt zonder aanslaglijst door den achterhar op het muurwerk overgebracht, de ontbondene loodrecht daarop door een op dien har gespijkerde aanslaglijst. De plaats der boven water gelegen regels wordt bepaald door het aangrijpingspunt van het verbindingslid met het bewegingsmechanisme (blz. 409).
Tegen het doorzakken van de deur is evenwijdig aan de beplanking een schrankschoor aangebracht. Deze wordt niet flauwer gelegd dan onder een hoek van
45° met den achterhar. Tegengesteld aan den schrankschoor, welke in zijn functie
gedrukt wordt, wordt voor hetzelfde doel bovendien een trekstang aangebracht.
De constructie daarvan is feitelijk de eenige afwijking van de klassieke . deur- ·
constructie. Zij is mogelijk gemaakt door de meer moderne wijze van boren van
het hout met machinale boren en beter, omdat zij het mogelijk maakt de stang
te spannen en gespannen te houden. Met den schrankschoor toch is de doorzakking
van de deur niet te regelen, met de trekstang wel. Vroeger bestond de trekstang
uit twee van een spanwartel voorziene strippen, waarvan die aan de open deurzijde
aan beschadiging blootstaat: de geringste aanraking met een schip doet hem reeds
verbuigen, waardoor hij aan vermogen om een kracht op te nemen inboet. Bij
de nieuwe constructie is de trekstang geplaatst in het hart van de deur. Zij bestaat
uit staal <11 38 à 50 mm (niet dunner, al zou zulks volgens de bèrekening mogen,
omdat zij dan te slap en te teer zou worden), voorzien van een spanwartel en
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Fig. 189a. Houten puntdeur met details (12 rn
wijde sluizen te Jutphaas).

scheef door regels en harren heen geboord. De verticale ontbondene van de
kracht, welke zij moet kunnen opnemen, is gelijk aan het halve deurgewicht,
eventueel verzwaard met ijsaangroei (zie § 34b). Als bezwaar van het beschreven
variant wordt wel aangemerkt, dat de trekstang ook door het hart van de pen loopt,
waarmede de onder- en bovenregel in de harren zijn gewerkt, doch, gezien de
geringe krachten, waaraan deze pennen weerstand moeten kunnen bieden, is zulks
niet van ernstigen aard te achten. Dat de trekstang mogelijk de schuifgaten kruist
is geen bezwaar gebleken (sluizen te Jutphaas, Amsterdam-Rijnkanaal).
DETAIL A

DETA-IL B

ZUAAN SLAG

L

ONDER AANSLAG

tso X 75 Xl1
8 X 80

Fig. 189b. Detail schuifgeleiders en aanslagen (zie fig. 189a).
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In agressief water (zeewater) ware te overwegen den wartel aan te brengen
boven het peil, dat geregeld voorkomt (onderhoud mogelijk) en het gedeelte van
de trekstang daaronder van roestvrij staal te vervaardigen.
Op het oogenblik worden in Amerika proeven genomen met het vervangen
van de beplanking door platen watervast-gelijmd multiplex. Hierdoor wordt het
schranken voorkomen: schrankschoren en trekstangen zijn dan overbodig. Het
resultaat der proefnemingen .dient te worden afgewacht.
.
Wrijfhouten. Het is gewenscht de deuren - vooral het zwakkere bovengedeelte met de loopbrug - in open deurstand zoo min mogelijk kwetsbaar voor
de schepen op te stellen, dus eenigszins achter den dag van de sluis, bv. met den
buitenkant van de beplanking al naar gelang de deurlengte grooter of kleiner is,
0,2 tot 0,1 m. Om daarentegen het strakke alignement van de muren ten behoeve
van de scheepvaart niet door plaatselijke verbreedingen te bederven, worden op
de daarvoor in aanmerking komende regels boven de laagwaterlijn wrijfhouten
aangebracht, welke in geopenden deurstand nog 0,02 tot 0,10 m buiten den dag
van de sluis blijven. Zij beschermen tevens de aanslaglijst op den achterhar van
de deur tegen beschadiging door aanvaring, welke lijst kwetsbaar is voor in de
richting van de laagwaterzijde van de deur varende schepen. Zij moeten er ten
minste 2 cm buiten steken en worden er flauw zoekend naar afgewerkt (zie fig.
199, detail A).
·
Ook het andere einde van de wrijfhouten wordt flauw zoekend afgewerkt
om niet te kwetsbaar te zijn voor het geval zij een weinig buiten den dag van de
sluis zouden steken wanneer de deur niet geheel in den open eindstand is gebracht
of door voorbijvarende schepen zooveel als de, in de duwpers aanwezige, veeren
toelaten uit de kas wordt gezogen.
Hoewel uitsluitend horizontale wrijfhouten slechts op hun plaats zijn, wanneer
geen schip er langs op en neer gaat (zie blz. 251), dus feitelijk niet voor deuren in
tusschensluishoofden (er voor gemeerd zijnde schepen gaan er bij het op peil
brengen van de kolk langs op en neer), wordt het niet noodig geacht de uiteraard
vrij korte houten deuren van verticale wrijfhouten tusschen de horizontale te
voorzien: de kanten van de deurkas zullen de horizontale wrijfhouten daarbij
voldoende beschermen.
Wrijfhouten worden meestal van dennen-, vuren- of grenenhout gemaakt.
Zij worden langs de dagzijde van vellingkanten voorzien (tegen afsplinteren).
Beugels e.d. De verbinding van de regels aan de harren wordt versterkt
met beugels en winkelhaken e.d., welke een weinig bij het hout moeten terugliggen
(naden opvullen voor de waterdichtheid). Het moet met klem worden ontraden
beugels aan den voorhar toe te passen. Ter plaatse moet hout tegen hout steunen.
Bij oude sluisdeuren te IJmuiden, waar hiertegen gezondigd was, zijn zelfs de
beugels, ter plaatse waar zij bij het sluiten van de deur het eerst tegen elkander •
aankwamen, doorgesleten.
Aan beugels en andere stalen onderdeelen is globaal 250 à 290 kg per m 3 hout
aanwezig (deurleuningen inbegrepen), afhankelijk van de deurhoogte (bij lage.
deuren zijn de leuningen relatief zwaarder).
Voorzieningen ter verkleining van den bewegingsweerstand. Ter
verkleining van den weerstand, welke de deuren gedurende het bewegen ondervinden (zie§ 50a), zou men den onderregel aan den onderkant en den voorhar
aan de laagwaterzijde van een afronding kunnen voorzien (verkleining van m,
formule (8) ). De afronding van den voorhar ware ter wille van de waterdichtheid
niet verder door te voeren dan tot den bovenkant van den drempel.
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Loopbruggen. Voor het geval puntdeuren van loopbruggen worden
voorzien, is het zaak deze tegen beschadiging door aanvaring te vrijwaren door
ze zoover mogelijk uit den dag van de sluis te plaatsen. Zulks is van minder belang,
indien de leuning aan de voorzijde kan worden gemist (looppad uitsluitend voor
sluispersoneel). Alsdan verdient het aanbeveling de dekzerkbekleeding, zoo die
van staal is, op de deur te laten doorloopen.
De praktijk heeft geleerd, dat een loopbrug, welke met den bovenkant
strookt met dekzerkhoogte, bij een breedte tusschen de leuningen van 0,90 m,
gemakkelijk voor wielrijders is te nemen zonder af te stappen (sluizen · te
Jutphaas e.d.).
De loopbrug moet gemakkelijk zijn te demonteeren, bv. om de schuiven
te kunnen verwijderen of vóór het uitwisselen van de deur.
Uitwisselen deur. Het ophangen van de ·deur aan een drijvenden bok
geschiedt met behulp van twee oogbouten, welke loodrecht omlaag door de
bovenste twee regels worden gestoken en er met moer en volgplaat onder worden
vastgezet, zoodat beide regels zullen dragen.
Wachtdeuren. Bijzondere puntdeuren zijn wachtdeuren voor uitwateringssluizen, duikers of gemalen. Deze moeten door den waterstroom, tegengesteld
gericht aan die, welke ze opendrukt, worden gesloten. Hiertoe zijn verschillende
voorzieningen te treffen. In de eerste plaats moet de overgang aan het van de deuren
afgekeerde einde van den langswand van de deurkassen naar den dag van de
muren onder ten minste 1 : 5 worden afgewerkt (flauwer dan in fig. 242), tenzij
die muren niet voorbij de deurkassen doorloopen (fig. 290 en 301a). Voorts moeten
de deuren door "wakers" een weinig met den voorhar uit de kas worden gehouden.
Deze wakers zouden vast kunnen zijn of veerend. Vaste wakers zouden kunnen
bestaan uit aan het betonwerk uitgebouwde nokken of uit aan de deuren bevestigde
steunklossen. Ten einde aan het er aan klevende bezwaar, dat zij oorzaak zijn,
dat het doorstroomprofiel wordt vernauwd, tegemoet te komen, worden wel
veerende wakers gemaakt, welke door den spuistroom worden ingedrukt. Ter
wille van het onderhoud worden zij alleen aan de deuren bevestigd vervaardigd.
In de plaats van veerende wakers zijn wel andere constructies toegepast, zooals
kettingen met een gewicht, in den geest als men in de burgerlijke bouwkunde
aantreft bij deuren van openbare gebouwen, welke na het passeeren van bezoekers
vanzelf sluiten (uitwateringssluizen in den Afsluitdijk van het IJsselmeer).
Vèelal zijn wachtdeuren van een bovenaanslag voorzien. Alsdan mag niet
vast op het optreden van de spatkracht worden gerekend: de voorharren moeten
dan in staat zijn de oplegreacties der deurregels op te nemen als balken, onder
en boven opgelegd. Het is dan soms voordeelig ze hooger te nemen dan de deurdikte
(fig. 190 en fig. 301a, wachtdeuren van het gemaal, deel uitmakende van het
sluizencomplex te Ravenswaay, Amsterdam-Rijnkanaal).
Bij van een bovenaanslag voorziene wachtdeuren zou de sprong gevoegelijk
kleiner kunnen worden genomen dan 1 : 3, omdat de spatkracht theoretisch
zal ontbreken. Niettemin is het gewenscht de middenregels bij waterkeering op
elkander te doen steunen, vermits daardoor de doorbuiging van de voorharren
wordt beperkt en de waterdichte afsluiting wordt verbeterd. De alsdan optredende,
niet te berekenen, spatkracht zal nimmer schadelijk zijn voor het betonwerk,
omdat zij zal worden opgenomen door den vloer en den bovenaanslagbalk.
Voor de bezwaren, welkè aan de toepassing van wachtdeuren bij gemalen
kleven, wordt verwezen naar Hoofdstuk XII, § 67a.
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Fig. 190.

Wachtdeuren voor het gemaal, behoorende tot het sluizencomplex te Ravenswaay
(Amsterdam-Rijnkanaal).
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c.

Stalen puntdeuren.

Stalen puntdeuren bestaan uit een geraamte en een beplating.
Geraamte. Naar het geraaqite onderscheidt men regel- en stijldeuren.
Bij de eerste wordt de waterdruk op horizontale regels overgebracht, bij de tweede
op verticale stijlen, welke boven op een regel zijn opgelegd en onder op een regel.
of op den drempel. In het laatste geval. wordt in de plaats van een regel een
verband gemaakt, dat in staat is een stijl op te vangen indien de drempel, bv.
door een slepend scheepsanker, zou zijn beschadigd. Alsdan zullen de deuren
een weinig te kort moeten zijn gemaakt.
Een bezwaar van deze oplossing is voorts, dat de onderaanslag lager zou
moeten worden aangebracht, dan wanneer een regel aanwezig ware (grootere
oplegkracht, welke op grond van de grootte' lager op den drempel zou moeten
aangrijpen) met als gevolg diepere deursponning, dikkere vloeren enz. Bij een
stijldeur moeten de weinige regels zwaarder worden dan bij een regeldeur met
alle nadeelige gevolgen van dien (dièpere en langere deurkas, dikkere sluishoofdmuren enz.).
.
Stijldeuren worden dan ook, ondanks het kleiner deurgewicht, niet dikwijls
meer toegepast, slechts in sommige gevallen, wanneer de deurlengte de hoogte
verre overtreft en rnldeuren om de een of andere reden (bv. ruimtegebrek loodrecht
op de sluisas) niet voor toepassing in aanmerking kunnen komen (keersluis te
Vlissingen, wijdte 35 m, zie "de Ingenieur" no. 39 van 1929, publicatie van Irs.
W. H. Brinkhorst en C. de Groot).
Als bijzonderheid kan worden medegedeeld, dat de spatkracht, welke
grootendeels door den hooggelegen regel wordt overgebracht, door een in het
beton opgenomen gietstalen stoel wordt opgenomen (te Vlissingen 525 t). De
deurbreedte is bij de keersluis te Vlissingen aangepast aan den zwaarstbelasten
regel, waarbij in aanmerking werd genomen, dat de deurdikte groot moest zijn
van wege de gevorderde wringvastheid bij het sluiten in stroomend water.
Het geraamte van regeldeuren bestaat uit horizontale liggers (regels), voorhar,
achterhar en verticale verstijvingen.
De plattegrond van de deur wordt door de horizontale liggers bepaald,
De eenvoudigste liggers ûjn I- en Dinbalken, Een eenvoudige constructie
wordt verkregen door de beplating op de liggers te bevestigen zonder dat verticale
verstijvingen noodig zijn. Zulks impliceert een .kleinen liggerafstand en dus
toepassing van vele liggers: de deur wordt dus wat dat betreft een houten deur
in staal getransponeerd, Indien de deur hoog is, zou het aantal benoodigde liggers
groot moeten zijn en zou de deur mogelijk te slap worden. In zulke gevallen is
het gewenscht aan de deur een grootere dikte te geven en bijgevolg hoogere liggers
toe te passen, waardoor de liggerafstand zou worden vergroot en de beplating
tusschen de liggers in moet worden verstijfd. Een gunstige liggerafstand is
ongeveer 2,50 m.
Een consequentie van dikkere deuren zijn diepere en langere deurkassen.
Vooral de grootere diepte is belangrijk, omdat daardoor de sluismuur zwaarder
zal worden, hetgeen bij fundeering op staal - men heeft het daarbij niet in de
hand de tegenreactie onder de zwaardere muren te concenteeren - weer oorzaak
zou kunnen zijn van een zwaarderen vloer.
Indien voor de zwaardere liggers Dinbalken kunnen worden gebezigd, geeft
zulks een besparing aan arbeidsloon, doch veelal is het voordeeliger een gelaschten
balk samen te stellen uit een lijfplaat en uit flenzen met laschstrip.
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Uit het oogpunt van staalconstructie bezien is het het voordeeligst den plattegrond van de deur zuiver rechthoekig te maken, doch het is mogelijk, dat bij
dikke deuren de dam a (fig. 191a) of de dammen a, b en c (fig. 191b), welke
de deurkassen begrenzen, dan breeder zouden moeten worden, hetgeen de
sluislengte zou vergrooten. Immers hoe meer deze dammen buiten den vollen
muur steken, hoe füeeder zij zouden moeten zijn om tegen stooten van er langs
varende schepen bestand te zijn.
Indien de deureinden zijn afgesnoten zou dam a bv. den vorm kunnen
verkrijgen van fig. 191c.

~
a

Fig. 191a. Schets van een dam, welke de deurkas voor een puntdeur begrenst.
Fig. 191b. Idem.
Fig. 191c. Idem.

Ook zou de bewegingsweerstand van de deur in de deurkas invloed kunnen
uitoefenen op den te kiezen plattegrond (§ 50, fig. 242), doch wij zullen zien,
dat door to;epassing van een vloeistofkoppeling in het bewegingsmechanisme,
alle daarin te steeken kosten onnuttig zijn besteed.
Het is s-ewenscht het liggerlijf van gaten te voorzien om te voorkomen!. dat
er luchtkussens onder ontstaan, op de regels boven water regenwater zal bhJven
staan en op die, welke alleen bij lagen waterstand boven water komen, water uit
cle schutkolk. Het is verkeerd in de liggers, welke soms onder water komen, kleine
gaten te maken: deze zullen verstopt raken door drijvend vuil of anderszins, dat
er naar toe zal zuigen. Zoo mogelijk brenge men in die liggers gaten aan met ten
minste 100 mm middellijn.
Achterh,ar. .De achterhar is meestal voorzien van een achterlijst voor het
overbrengen van den ontbondene van de spatkracht volgens de deur'as en van
een tweede lijst voor den ontbondene loodrecht daarop, welke laatste tevens zorgt
voor de waterdichte afsluiting. Voor het over de volle hoogte verdeelen van dezen
laatsten ontbondene is de stalen har, welke op zijn minst een !-ligger zal zijn,
voldoende stijf, doch. voor den grooteren ontbondene volgens de deuras, althans
aan de van de beplating afgekeerde zijde, niet. Daartoe moet de har worden verstijfd.
Hoe grooter regelafstand, hoe stijver de har moet zijn. Om die verstijving overbodig
te maken, concentreert men bij groote puntdeuren de overbrenging van den
volgens de deuras gerichten ontbondene van de spatkracht op de muren nabij
de regels, hetzij bij alle regels (sluis nabij Ravenswaay, fig. 192), hetzij bij sommige
(sluis nabij Tiel, fig. 193). In zulke gevallen is er hout niet voor te gebruiken
(te groote belasting) en past men staal toe. De op de deur bevestigde stoelen (deurstoelen) komen te rusten op dé in den muur. opgenomen stoelen (muurstoelen,
fig. 192). De taak der laatste is de druk zoodanig te verdeelen, dat het beton hem
kan opnemen (bv. 50 kg/cm 2).
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Wij zagen, dat bij stijldeuren ook van stoelen gebruik wordt gemaakt
(keersluis te Vlissingen, blz. 284).
Een bezwaar van een constructie, waarbij stoelen worden toegepast, is de
mogelijke slijtage er van. Zulks zou in hoofdzaak geschieden door het roesten en
bij het bewegen van de deur wegschuren van het roest. De slijtage moet worden
tegengegaan om te voorkomen dat de deur er te kort door zou worden (zie onder a).
Bij de groote puntdeuren van het Amsterdam-Rijnkanaal zijn de deur- en
muurstoelen voorzien van roestvrij stalen kussens, zoodat althans het roestbezwaar
is geëlimineerd (fig. 192). De kussens zijn aangegoten met een lood-antimoon
legeering, welke den er op uitgeoefenden druk kan opnemen. De kussens brengen
den spatkrachtdruk op de stoelen over, de stoelen op het beton.
Vooral de onderste stoelen zullen aan slijtage blootstaan indien de taats
en de taatskom een weinig zijn gesleten en de deur bij het sluiten door die stoelen
een weinig zal worden "opgezet". Het verdient dan ook aanbeveling de met den
onderregel correspondeerende deur- en muurstoel achterwege te laten (fig. 193).
De ontbondene van de spatkracht loodrecht op de deuras wordt wegens de
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gevorderde waterdichtheid opgenomen door een over de volle deurhoogte aanwezige
houten aanslaglijst.
Voorhar. De voorhar moet aan de van de beplating afgekeerde zijde
van de deur worden verstijfd ten behoeve van het opnemen van de spatkracht
door de houten aanslaglijst. Bovendien zal meestal het lijf van dien hart waarop
de aanslaglijst is bevestigdt ook tegen de er op komende groote belasting bestand
moeten worden gemaakt.
Niet een gecombineerde aanslag nabij den achterhar. Bij de zeer
groote puntdeuren van de sluizen van het Panama-kanaal (sluiswijdte 33t50 m,
verval ± 10 m) was het zelfs niet mogelijk deur- en muurstoelen toe te passen,
omdat deze laatste te groot zouden moeten worden. Daarom is voor die deuren
over de volle hoogte een spatkrachtaanslag aangebracht, en aldus is men er toe
gekomen dezen ook voor de. waterdichte afsluiting te bezigen. Hij is dan ook
l.óodrecht op de resulteerende spatkracht geplaatstt zoodat H en V (tig. 183) door
één aanslag worden opgenomen (fig. 184).
, Na eenige jaren exploitatie van de sluizen werd als bezwaar ondervondent
dät de aanslag was afgesleten, hetgeen vooral door roestvorming was bevorderd.
Roestvrij staal was er niet voor toegepast.
·
In navolging van hetgeen bij het Panama-kanaal is toegepast, zijn er vele
sluizen gemaakt met gecombineerden aanslag (bv. de sluisdeuren van de Maaskanalisatie in Nederland). Daarbij is hetzelfde bezwaar ondervonden. Een nog
rti.et in de literatuur genoemd bezwaar kan worden gevoeld bij aanvaring van de
deur in de richting van den waterdruk: dan blijft de resultante der op den muur
overgebrachte krachten niet loodrecht op het aanslagvlak gericht en zou de deur
onder ongunstige omstandigheden van den aanslag kunnen afglijden (zie § 45).
Beter en secuurder oplossing is het scheiden van de aanslagen voor H en
Y (fig. 183).
Onderaanslag. Bij puntdeuren wordt de onderaanslaglijst rechtstreeks op
den onderregel bevestigdt strookend met het hart. Wij zagen reeds, dat het
aánbeveling verdient de lijst van rubber te voorzien (fig. 187).
·
Verticale verstijvingen. :r;>e verticale verstijvingen van stalen deuren
Bestaan uit schottent welke loopen van regel tot regel, ongeveer 2t50 m h.o.h.
Tusschen de schotten in wordt de beplating met liggers van profielstaal verstijfd.
· , Geen vakwerkconstructies. Over het algemeen is het gewenscht voor
geen der genoemde onderdeden van' de deur vakwerkconstructies toe te passen.
· ' Weliswaar zou zulks eenige materiaalbesparing gevent maar de kostprijs
is.· door het meerdere arbeidsloon hooger. Bovendien zal men veelal een grootere
èleurdikte behoeven met alle nadeden van dien.
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Fig. 194a. Schema van een deur met de beplating aan de hoogwaterzijde.
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Fig. 194b.

Schema van een deur met luchtkist.

Belangrijk is, dat vakwerken een gröoter verfonderhoud zouden vorderen
en dat dit tijdroovender zal zijn.
Beplating. Stalen deuren kunnen van een enkele beplating worden voorzien
of van een dubbele. In het eerste geval zijn dan aan de open deurzijde kruisen
n~odig om wringing te voorkomen, Men stelle die samen uit stijve profielen
(zie § 44, blz. 332).
·
De vraag rijst of de beplating aan de hoogwaterzijde van de deur moet worden
gemaakt (fig. 194a, AB) dan wel aan de laagwaterzijde.
Voordeelen van de zijde AB zijn:
1. de beplating wordt op het geraamte gedrukt (slechts van belang voor
geklonken deuren bij buitengewoon groote vervallen);
2. schuiven zouden tegen de beplating kunnen worden aangebracht: zij
worden er dan op gedrukt;
3. het inwendige van de deur kan bij toepassing van schuiven dienstig worden
gemaakt aan het verdeelen van het bij kolkvulling toestroomende water
over het geheele kolkprofiel (het inwendige van de deur zal dan de schadelijke kolklengte met ten minste de deurdikte verkorten en dus ook de
sluislengte),
Wij· zien dus, dat de voordeelen in hoofdzaak deuren met schuiven betreffen.
Nadeelen zijn, dat de onderregel en de achterhar waterdicht en bestand tegen
loodrecht op het lijf gerichten waterdruk moeten worden gemaakt, en dat de
deur gedurende het keeren van water als het ware van een luchtkist is voorzien,
welke aan de deur onder omstandigheden een wringende belasting zal geven (zie
hieronder: Luchtkist). Geen van de nadeelen is ernstig te achten, het laatste
niet, omdat dit allen houten deuren eigen is en niemand er zich ooit iets van aantrekt.
Voor het geval de beplating aan de laagwaterzijde ware aangebracht, zouden
er in geen geval schuiven tegenaan kunnen worden geplaatst, omdat deze bij
geopende deur teveel zouden blootstaan aan aanvaring door langsvarende schepen.
Gok zou het toepassen van verdeelbalken dan onmogelijk zijn, omdat deze bij
geopende deur in de kolk zouden steken.
Zoo noodig worden de beplatiµgen door profielstaal verstijfd. Of de verstijvingen horizontaal dan wel verticaal worden aangebracht, zou men afhankelijk
kunnen stellen van de gevorderde overspanning. In het gedeelte tusschen de
uiterste waterstanden hebben verticale verstijvingen het voordeel niet te
verontreinigen.
Luchtkist 1 ), Bij groote sluisdeuren verkleint men wel de op de taats
werkende krachten door het maken van een luchtkist (fig. 194b).
Indien Q = de opdrijving van de luchtkist en
P = het deurgewicht, eventueel met ijsaangroei verzwaard (zie§ 46),
dan geldt de in fig. 195 bijgeschreven formule.
Wanneer puntdeuren van een luchtkist zijn voorzien, worden de draaipunten
veelal niet berekend op de d,eur hangende in een drooggelegd sluishoofd, dus
zonder ontlasting door de waterverplaatsing van de luchtkist. Het verdient evenwel
aanbeveling zulks zoo eenigszins mogelijk wel te doen. Alsdan is de belasting van
taats en halsbeugel in het normale bedrijf geringer (geringere slijtage) en is een volgeloopen luchtkist- men bemerkt zulks wellicht niet onmiddellijk 2) - onschadelijk.
Zie ook § 41.
') Zie blz. 297._

1)
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De luchtkist moet onder den laagst voorkomenden waterstand (fig. 1946)
blijven om de waarde van Q vrijwel constant te houden.
Boven de luchtkist moet het buitenwater in het inwendige van de deur kunnen
treden, omdat anders de luchtkist als het ware naar boven toe zou worden vergroot,
hetgeen ontoelaatbaar zou zijn te achten zoolang de deur niet keert: zij zou onder
omstandigheden neiging vertoonen op te drijven.
Indien de deur keert zou, wanneer de waterkeerende beplating boven de
luchtkist aan de hoogwaterzijde zou zijn geplaatst, deze aan een grootere opdrijving
blootstaan, omdat de luchtkist als het ware naar boven toe over een hoogte, welke
gelijk is aan het verval, zou zijn vergroot. Van opdrijven echter is dan geen sprake,
omdat de wrijving tusschen muur en deuraanslagen zulks zal voorkomen. Het
eenige nadeel, dát dan,zou kunnen worden ondervonden, is dat de deur om een
as, loodrecht er op, zal worden gewrongen. Daarom is het bij vrije keuze gewenscht
- niet noodzakelijk - de beplating boven de luchtkist aan de laagwaterzijde
aan te brengen. De waterkeering wordt dan als in fig. 1946 aangegeven.
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Fig. 195. Belastingschema ter bepaling van de kracht in den halsbeugel en van de horizontale kracht
in de taats.

Soms wordt boven de luchtkist toch een dubbele beplating aangebracht
om haar naar boven toe te kunnen vergrooten voor het geval de deur zonder de
hulp van een voldoend zwaren bok moet kunnen worden uitgewisseld: zij kan
dan drijvende worden aan- of afgevoerd en geplaatst. Het is dan noodzakelijk
in de buitenbeplating boven de luchtkist een afsluitbaar gat te maken, dat gedurende
het bedrijf open moet zijn (niet vergeten een afsluitbaar ontluchtingsgat of wat
daarmede gelijk staat te maken: waar water moet in- of uitstroomen, moet lucht
uit- of instroomen!).
Naast het groote voordeel van vermindering van de taatsbelasting kleven
aan een luchtkist en dubbele beplating verschillende nadeden. Deze zijn:
1. ter plaatse van .de luchtkist moet de beplating zwaarder zijn, omdat er
aan één zijde geen water staat (ledige luchtkist);
2. de dubbele beplating verhoogt het deurgewicht;
3. verminderde toegankelijkheid bij onderhoudswerken;
4. gecompliceerdere exploitatie: de luchtkist moet geregeld op waterdichtheid
worden gecontroleerd 1 ), lekwater moet geregeld worden verwijderd;
5. toepassing van groote schuiven voor het omzetten van de kolk is er veelal
1)
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Zie blz. 297.

niet mogelijk bij, dus riolen in de muren noodig, hetgeen de bouw- en
exploitatiekosten zou verhoogen.
Vooral het laatste nadeel kan zoo ingrijpend zijn, d;lt de groote puntdeuren
van de sluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal zonder luchtkist zijn of worden
uitgevoerd. Er moet dan speciale zorg worden besteed aan de taats en aan den
hals beugel.
Wrijfhouten. Voor wrijfhouten geldt, zoolang- de deurlengte niet te groot
is, hetzelfde als op blz. 281 voor houten deuren vermeld.
Voor deuren van meer dan 8 m lengte, welke in een tusschenhoofd zijn geplaatst, verdient het aanbeveling tusschen de wrijfhouten in op de verticale verstijvingen verticale wrijfhouten aan te brengen, strookend met de horizontale,
en er boven en onder zoekend afgewerkte houten klossen (in de geest als in fig. 172
aangegeven). De kanten van de deurkas zullen in het onderhavige geval het
middengedeelte van de horizontale wrijfhouten onvoldoende beschermen.
Aangezien de deuren van een der andere hoofden na verwisseling ook in het
tusschenhoofd terecht kunnen komen, verdient het aanbeveling om voor het
geval er een tusschenhoofd aanwezig is, alle deuren, welke daarin terecht kunnen
komen van verticale wrijfhouten, naast de horizontale, te voorzien,
Voor stalen deuren past men doorgaans eiken wrijfhouten toe.
B e v e s t i g i n g h o u t e n 1 ij s t .e n. Houten lijsten '(aanslaglijsten of
wrijfhouten) kunnen aan de ten behoeve daarvan aangebrachte stalen groeven
(hetzij [-staal of een goot van L-staal) worden verbonden met bouten in hoogteof in breedte-richting van het hout, In beide gevallen voorkomt men het plaatsen
van alle gaten in dezelfde nerf door de bouten verspringend aan te brengen.
Het is moeilijk te zeggen, welke wijze van bevestigen de beste is.
Het is zaak het hout goed sluitend in de groef te doen passen, omdat voorkomen
moet worden, dat de er in aangebrachte verflaag, welke niet bij normaal oververven
van de deur zal worden vernieuwd, in aanraking komt met circuleerend water:
er mogen tusschen hout en staal geen spleten aanwezig zijn. Op grond daarvan
is de beste verbinding met behulp van bouten in hoogterichting van het hout,
omdat men door stijf aan te draaien een goede afsluiting van het hout op den
groefbodem kan bewerkstelligen. Het bezwaar van deze methode echter is de
noodzakelijke doorboring van de waterdichte deurbeplating, vooral ter plaatse
van de luchtkist. Het zou kunnen worden ondervangen door de bouten electrisch
aan de beplating vast te lasschen, doch fraai is zulks geenszins. Immers zou een
door een schip geraakte bout (bv. bij een zeer lichte aanvaring loodrecht op een
wrijfgording of bij aanraking met een langsvarend schip na afslijting van het
hout) niet alleen beschadigd worden, maar tevens zou de luchtkist lek geraken.
Bij aanslaghout is het ontbreken van een waterdichte aansluiting op den slagstijl
ter plaatse van de sparing voor de moer met volgplaat een bezwaar te -achten.
Voorts zou een dergelijke bevestiging voor aanslaglijsten, waarin rubber is verwerkt
(fig. 187), een groote breedte vorderen.
_ Bij de andere bevestiging wordt de waterdichte beplating niet doorboord.
Evenwel zal het aanslaghout bij onnauwkeurige afwerking langs de bouten heen gaan
lekken. De onmogelijkheid het hout goed op den groefbodem aan te drukken is
geen bezwaar te achten indien geen doorloopende groef wordt gemaakt, doch
slechts goten van zeer korte lengte (bv. voor elk boutgat een korte goot). Aldus
is controle mogelijk. Dat het groefstaal dan niet in de sterkteberekening is op
te nemen, is geen bezwaar te achten.
Aangezien de groefwangen bij doorloopende goten niet voldoende hoog zullen
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zijn voor het verspringend aanbrengen van de bouten, zouden deze, waar noodig,
door het oplasschen van een stalen plaatje kunnen worden verhoogd.
Bij de laatstbeschouwde methode is het voor aanslaglijsten niet alleen ten
behoeve van bescherming van de verf noodig dat een goede aansluiting op den
groefbodem wordt verkregen, doch ook om te voorkomen, dat, bij belasting van
de lijst, de krachten door de bouten zullen worden opgenomen.
Als bezwaar van deze bevestigingsmethode wordt wel aangemerkt, dat het
hout op de boutgaten kan gaan splijten, vooral in de zone tusschen water en wind.
Zulks kan evenwel worden voorkomen door tusschen de bevestigingsbouten in,
b.v. om den ander, loodrecht daarop staande lichtere bouten aan te brengen,
welke slechts in het hout blijven en dienen om het hout in hoogterichting tot één
geheel te vereenigen (bij de andere methode wordt splijten door inklemming
tusschen de grnefwangen voorkomen).
Bovenstaande beschouwingen doen de balans over het algemeen doorslaan
naar de tweede bevestigingsmethode, gecombineerd met niet-doorloopende grneven,
zeker wanneer een luchtkist aanwezig is.
C o n s t r u c t i e v e d e t a i 1 s h o u t e n 1 ij s t e n. Het zuiver doen
aansluiten van houten lijsten impliceert een zuivere bewerking (aan de onderzijde
van het hout contramallen naar het staal, dus ook holletjes voor nagelkoppen enz.).
Lasschen in het hout make men koud. De boutafstand behoeft niet kleiner te zijn
dan 3 à 4 maal de houtdikte. Voor de verticale aanslaglijsten van lange en dikke
rol- en hefdeuren kan een kleinere boutafstand, ja zelfs een doorloopende groef
worden vereischt ten behoeve van de schuifkrachten, welke op het hout worden
uitgeoefend door vergrooting van den hartafstand der lijsten onder invloed van
de doorbuiging der deur.
Men verzuime niet bouten, waarvan een of beide einden rechtstreeks op het
hout komen te rusten, te voorzien van (berekende) volgplaatjes 1 ), niet alleen
om den druk over een grooter oppervlak te verdeden, doch ook om te voorkomen,
dat het hout door het aandraaien van de bout zou worden vernield.
Boutkoppen late men zoo diep in het hout, dat zij er zelfs na slijtage van dit
laatste niet buiten steken.
Schuiven. Wij zagen reeds, dat het gewenscht is schuiven uitwisselbaar
te maken zonder de deur zelve behoeven te lichten en dat daarom de beste plaats
er voor de buitenzijde der beplating is. Hiertoe worden tegen de beplating ter
plaatse van de verticale verstijvingen stalen of gegoten ijzeren schuifgeleiders
bevestigd, waarin de schuiven passen.
Het is zaak de schuiven zoo eenvoudig mogelijk te construeeren, omdat
onderhoud gedurende het bedrijf niet mogelijk is. Alle bewegende deelen zijn
daarom uit den booze; zoodat de toepassing van glijdschuiven, zoo mogelijk
ongesmeerd, is aangewezen (§ 48).
Fig. 193 geeft een voorbeeld van een puntdeur met schuiven en stroomverdeelbalken (schutsluis in het Amsterdam-Rijnkanaal nabij Tiel, ma~imum
verv.115,70 m; de binnenwaterstand wisselt ± 4 m, de buitenwaterstand ± 8 m).
d, Puntdeuren, welke i,erval naar beide zijden keeren.

Het kan voorkomen, dat het verval van twee zijden moet kunnen worden
gekeerd en daarbij per sluishoofd volstaan wordt met één stel puntdeuren.
1)
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Voor de berekening zie blz. 469 en fig. 279.

In bestaande, daar niet op geconstrueerde sluis. Een eerste voorbeeld,
van een dubbelkeerende puntdeur is sedert 1939de oude 12 m wijde Koninginnensluis te Vreeswijk. Doordat door verbetering van de benedenrivier de waterstanden
van de Lek te Vreeswijk zijn gedaald, kwam het voordien geregeld voor, dat de
achter die sluis gelegen Vaartsche Rijn (een kanaal) bij lage Lekstanden tot onder
normaal kanaalpeil afliep, hetgeen waterstaatkundig zeer hinderlijk was. Na de
aangebrachte verbetering kan de Vaartsche Rijn op peil worden gehouden.
Om de houten puntdeuren van die sluis dubbelkeerend te maken, worden
de voorharren met een pen op elkander verankerd. Aan taats en halsbeugel wordt
dan getrokken: deze nemen de ;;negatieve spatkracht" op. De oude halsbeugel
bleek daartegen zonder meer bestand te zijn, de taats moest na drooglegging
met behulp van een taatskuip worden vernieuwd. De oude taats was met doken
bevestigd in het onderste daartoe uitgebouwde hardsteenen slagstijlstuk en daarin
een weinig ingelaten. Deze constructie laat geen trek op de taats toe. De nieuwe
taats is eveneens in het slagstijlstuk ingelaten en onder den slagstijl gewerkt, zoodat
zij bij trek (negatieve spatkracht) niet kan opwippen (fig. 196). De beplanking
wordt door den averechtschen druk van het geraamte afgedrukt. Daarom is zij,
naast van de normale bevestigingsmiddelen, van schroefbouten voorzien.

Fig. 196.

Op trek belaste taats voor op elkander gegrendelde puntdeuren bij averechtsch verval.·

Aan den voorhar van een der deuren van elk stel is op zijn plat een oog
bevestigd en door opgelaschte strippen achterwaarts verankerd aan een beugel,
welke den achterhar met een tusschenregel verbindt.
Aan den voorhar van de andere deur is een, eveneens achterwaarts verankerde,
vork bevestigd, waarin gaten zijn gemaakt. Het oog past royaal in de vork, de
pen gaat door de gaten van vork en oog heen. De pen kan met een handlier van
het looppad van de betrokken deur af op en neer worden bewogen. Voor deze

Fig. 197. Schema van een puntdeur, welke averechts keert.
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eerste uitvoering werd het gewenscht geacht de pen in het gezicht te doen blijven.
Daarom is de vergrendeling niet in het zwaartepunt van den waterdruk aangebrachtt doch daarboven (zelfs boven den, bij keeringt laagsten waterstand):
de deuren worden dus door den averechtschen waterdruk gewrongen, waartegen,
met het oog op het geringe averechtsche verval (ongeveer 0,50 m), geen voorz~eningen
zijn getroffen.
In de praktijk voldoet de inrichting goed: er wordt geregeld mede geschut.
·
In ontwerp voor nieuw te bouwen sluizen. Voor in ontwerp gereed zijnde
sluizen is een stalen puntdeur onmiddellijk op a':erechtsche keering ontworpen, Het
verval is naar beide zijden ongeveer gelijk. De constructie is in schema weergegeven
door fig. 197 en voorts door fig. 198.
De pen wordt electrisch bewogen, de vork heeft een vasten stand ten opzichte
van de deur, het oog is zoekend (scharnierend) gemaakt (fig. 199).
Ook hier is de pen niet aan het (menschelijk) oog onttrokken: de vergrendeling
RECHTSCHE DEUR

LINl<SCHE DEUR
300+

!r===::.:i
1. -------

(

LE~:CC-3~·-:::ë--3

~ ----'

---

;-E·-~-~-~---~-

DOORSNEDE A-B

G. ZIT VAST AAN LINSCHE DEUR.
P :AAN RECHTSCHE DEUR,
G PAST IN VORL< V.
NA HET SLUITEN VAN DE DEUREN
GAAT P DOOR GAT IN G,

DOORSNEDE C- D
NP 38

1'

i'I

· 8460

Fig. 198, Ontwerp van een puntdeur voor het keeren van averechtsch verval.
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Fig. 199. Grendelbout voor het op elkander grendelen van de deuren volgens fig. 198,
met bewegingsinrichting.

is boven het lage water aangebracht, d.i. boven het drukzwaartepunt van het te
keeren water. De deur is evenwel wringvast geconstrueerd: de punten A, Ben C
(fig. 197) zijn vaste punten, zoodat de lijnen AB en CD een vast .schema vormen.
Hierdoor behoort de lijn AEF tot dat schema, evenals FCG. De hoek G is dus
in het schema opgenomen, met andere woorden de deur is wringvast.
De pen is tegen vastvriezen hol gemaakt en inwendig van een electrisch
verwarmingselement voorzien.
Indien CF (fig. 197) te klein zou worden, zal men den grendel onder water
moeten plaatsen, en dan zoo mogelijk in de zwaartelijn van den met behulp van
den grendel te keeren waterdruk. Zelfs zou hij geheel bovenaan kunnen worden
aangebracht en de wringvastheid kunnen worden verkregen door twee elkander
kruisende diagonalen aan te brengen {zie blz. 476).
§ 40.

ENKELE DRAAIDEUR.
Enkele draaideuren worden over het algemeen slechts toegepast in smalle
sluizen (wijdte tot 4 m). Voor breede sluizen zijn puntdeuren voordeeliger,
Draaideuren worden over een rechten of over een scherpen hoek geopend
(fig. 200a en b). In het laatste geval staat tegenover een slechts weinig langere
deur een ondiepere kas aan de zijde tegenover de draaipunten, met als gevolg
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een dunnere muur en een smallere vloer, gemeten loodrecht op de sluisas. Aangezien
de oplegreactie van de deur zeer gunstig op dien muur werkt (gericht naar het
inwendige er van), kan met een zeer ondiepe sponning worden volstaan, en kan
tevens de aanslaglijst in gesloten deurstand dicht op den dag van de sluis komen
(verkorting van de deur). Daarentegen is aan de overzijde een en ander ongunstiger.
In het geval van fig. 2006 is de door de deur af te leggen weg geringer (minder
arbeid voor het uit de hand bewegen), hetgeen vooral van belang is, wanneer de
gebruikers de sluis zelf moeten bedienen.

Fig. 200a.
Enkele draaideur, drempel loodrecht op de sluisas.

Fig. 2006.
Enkele draaideur, drempel scheef op de sluisas.

Het bevorderen van het ontstaan van een spatkracht bij een deur, welke
over minder dan 90° wordt geopend, moet worden ontraden: de deur zal klemloopen, zoodat het openen wordt bemoeilijkt.
De ruimte in de taatskom en in den halsbeugel moet bij enkele draaideuren
zoodanig zijn, dat de slagstijl ter plaatse in haar taak den waterdruk op te nemen,
niet wordt ontlast. Aangezien er bij juist ontworpen draaideuren dan ook geen
sprake is van een spatkracht, behoeft de speling in de draaipunten alleen te zijn
loodrecht op de deurrichting. In de uiterste standen zal de deur dan ook niet
"doorhangen". Ter voorkoming van slijtage van het aanslaghout moet dit
onmiddellijk "vrijdraaien". Het moet dan ook, in de dwarsdoorsnede van de deur,
geplaatst zijn voorbij de projectie der draaipunten, gerekend van den achterhar af.
§ 41.

ROLDEUREN.

Hout. Roldeuren zijn reeds spoedig te groot voor uitvoering in hout.
Aangezien houten roldeuren geen moeilijkheden vertoonen, wordt volstaan met
te vermelden, dat zij niet stabiel zijn en derhalve voorzien zijn van een hooggelegen
rolbaan (12 m wijde sluizen in de provincie Groningen in den vaarweg GroningenLemmer).
Staal. De meeste roldeuren zijn in staal uitgevoerd. Tenzij in beginsel
een houten deur is nagebootst - feitelijk een verstijfde plaat - zijn zij over het
algemeen meer in drie dimensies gebouwd.
Men onderscheidt in beginsel twee typen roldeuren: roldeuren met hooggelegen rijbaan en met laaggelegene.
Hooggelegen rijbaan. De hooggelegen rijbaan wordt me~stal gecombineerd
met een beweegbare brug over de sluis. Hoewel deze oplossing ook voor groote
zeesluizen mogelijkheden biedt, is zij tot nog toe alleen voor binnenscheepvaartsluizen toegepast. Voor zeesluizen zal de oplossing te kostbaar worden (zware
op zichzelf stabiel zijnde brug) en daardoor het verkregen voordeel - geen
bewegende deelen onder water -· niet waard. Voor binnenscheepvaartsluizen
zijn verschillende toepassingen, tot sluizen van 16 m wijdte, bekend. De deur
hangt in het zwaartepunt en zoodanig, dat zijdelingsche beweging in de deur296

sponning mogelijk is. Nadat de deur geopend is, volgt de brug, hetgeen een verlenging van den schuttijd beduidt.
Deuren met hooggelegen rijbaan zijn al of niet van een luchtkist voorzien.
Kleine deuren, welke even plat zijn als houten deuren, zouden slechts kunnen
worden toegepast zoolang zij niet te zwaar zijn. In het andere geval zouden zij
van een luchtkist moeten worden voorzien en bijgevolg in de drie dimensies
moeten worden uitgebouwd. Bij de sluis te St. Pieter (Limburg) drijft de deur
zelfs gedurende het bedrijf tegen de brug aan.
'
Bij deze sluis heeft de zorg, welke een luchtkist aan de exploitatie geeft, zich
geopenbaard: bij een bezoek ter plaatse bleek eens de luchtkist teveel water te
bevatten, zoodat de deur niet meer dreef. Het sluispersoneel was zich zulks
niet bewust!
Laaggelegen rijbaan. Grootere deuren zijn doorgaans van een laaggelegen
rijbaan voorzien. Alsdan moeten zij gedurende het rijden stabiel zijn, hetgeen
een uitbouwen in de breedte impliceert. Wanneer zij naar twee zijden moeten
keeren - normaal geval voor roldeuren - zijn zij steeds van een dubbele beplating
voorzien. Een enkele beplating zou waterdichte kopwanden impliceeren, hetgeen
met het oog op den bewegingsweerstand minder fraai zou zijn te achten.
Wij zullen hieronder meer speciaal roldeuren met laaggelegen rijbaan bespreken.
a.

Deurbreedte.

Op de deurbreedte kunnen invloed hebben:
L de overspanning der deurregels;
2. de stabiliteit gedurende het drijven en rijden;
3. de stijfheid tegen wringing.
Overspanning. Om de overspanning der deurregels te kunnen bepalen,
moet de afstand bekend zijn van het hart der deuropleggingen tegen de, slagstijlen
tot den dag van de sluis. Daarbij moet gerekend worden op een fout in den gesloten
eindstand van de deur van 0,10 m. Het kriterium is dan, dat de slagstijl bij grootsten
deurdruk niet mag afschuiven, hetgeen bij gewapend beton reeds spoedig zal
zijn bereikt. Bij de Noordersluis te IJmuiden (max. druk per m hoogte en per
slagstijl ± 120 t) is bedoelde afstand aan de deurniszijde 0,80 men aan de deurkaszijde 2 m, aldaar veel grooter wegens de aanwezigheid van de sponning voor den
drooglegcaisson der deurkas (§ 23a).
Wat den invloed van de overspanning van de deur op de breedte betreft,
zij opgemerkt, dat deze zich alleen bij zeer lange deuren zal doen gelden: korte
in drie dimensies uitgebouwde deuren zullen ter wille van de stabiliteit altijd
in verhouding tot de lengte te dik uitvallen.
.
De deurbreedte mag in geen geval zoo klein zijn, dat de systeemhoogte van
de deurregels constructief te gering zou worden. Daarbij moet op psychologische
gronden gerekend worden met een maximum doorbuiging van de deur van ten
hoogste 1 / 500 gedeelte van de overspanning, echter niet meer dan 0,05 -~·
Dat de gekozen systeemhoogte mogelijk niet zal leiden tot een mm1m~m
materiaalverbruik voor de deurregels, is geen kriterium te achten: het gaat h~er
niet, zooals doorgaans bij vakwerkbruggen, om de hoofdliggers in engeren zm,
zelfs niet om de deuren als geheel, doch om de kosten van het geheele bouww~rk
(beton- èn staalwerken). Wanneer de deurregels door de geringe hoogte met
zoo licht mogelijk worden, wil dat niet zeggen, dat de deuren dat ook niet zullen
zijn, omdat de plaatstalen luchtkistliggers met hun verstijvingen en de dwars-
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verbanden lichter zullen· zijn geworden. Maar hoofdzaak is, dat door smallere
deuren een groote hoeveelheid gewapend beton wordt bespaard: hoe smaller
deuren, hoe kleiner overspanning van de vloeren evenwijdig aan de sluisas (zoowel
in den dag van de sluis als in de deurkas). In aanmerking genomen, dat .in die
richting de belasting meestal het grootst is (drooglegging), kan de bezuiniging
groot worden geacht.
Ten slotte werkt de verkleinde regelhoogte zelfs nog door tot de grootte van
den bouwput (bemaling en grondwerk).
Voor de Noordersluis te IJmuiden bleek een verhouding voor het liggersysteem
van 1 : 8 het voordeeligst en tevens het minimum praktisch bereikbare. Bij de
meeste groote sluisdeuren is de verhouding 1 : 6.
Stabiliteit. Wij zullen op blz. 303 zien, dat ter wille van de stabiliteit
gedurende het drijven een zoo laag mogelijke luchtkist, welke zoo hoog mogelijk
is gelegen, is te verkiezen. Het drijfvermogen moet dus zooveel · mogelijk worden
ontleend aan de luchtkistbreedte, dus ook aan de deurbreedte; Daarbij komt,
dat hoe breeder luchtkist, hoe grooter metacentrische hoogte, dus hoe voordeeliger
voor de stabiliteit gedurende het drijven. Voor de Noordersluis te IJmuiden is
het praktische minimum bereikt.
Voor, van een luchtkist voorziene, deuren levert de stabiliteit gedurende het
rijden over het algemeen geen bijzondere moeilijkheden op. Hiertoe wordt verwezen
naar de blzn 307 /309.
Voor, niet van een luchtkist voorziene, deuren zou de stabiliteit gedurende
het rijden een criterium voor de deurbreedte kunnen zijn, doch naar schrijvers
meening is zulks onjuist, omdat de deur tusschen haar aanslagen nauwlijks kan
kantelen. Slechts uiterst kleine uitwijkingen uit den verticalen deurstand zijn
mogelijk en de horizontale kracht om de deur van een scheven stand in de eehe
richting te doen omslaan naar dien in de andere richting is zeer gering. Een eenvoudige berekening zal zulks uitwijzen.
Het spreekt vanzelf, dat de constructie van de deur en van het sluisgebouw
aan dit beginsel zal moeten worden aangepast. Zoo zal het noodzakelijk zijn de
deur ook in de deurkas zijdelings te steunen, de bovenste deurgeleiding (zie blzn
308/309) zoo hoog mogelijk aan te brengen en de deur centrisch op de rolwagens
op te leggen. Ook zullen maatregelen moeten worden getroffen om te zorgen,
dat de deur door de slagstijlen aan de deurniszijde zonder te groote slijtage van
de verticale aanslaglijsten te lood wordt gedrukt wanneer zij eenigszins zijwaarts
hellende de deurnis zal naderen. De te treffen voorzieningen zullen echter ook
noodig zijn om de wringing van de deur onschadelijk te maken.
Wringing. Gedurende het bewegen van de deur kan zij, zelfs wanneer
zij niet bepaaldelijk onder het keeren van verval wordt geopend, door vrij groote zijdelingsche krachten worden belast (zie blz. 308). Wanneer deze krachten bij een op
zichzelf stabiele deur zoo groot zijn, dat zij tegen den slagstijl aan de deurkaszijde
komt te rusten - bij onstabiele deuren zal zulks steeds het geval zijn - zal de deur
min of meer worden gewrongen en zal het deurniseinde niet zuiver te lood de
deurnis naderen. De slagstijl van deze nis zal haar dan zuiver te lood terugbuigen,
waardoor, zonder speciale voorzieningen, een groote slijtage van de aanslaglijsten
aan het deurniseinde van de deur zal ontstaan. De te treffen voorzieningen zijn
van zeer eenvoudigen aard en betreffen het polijsten van de zoekend afgewerkte
vlakken van het graniet, waarmede de lijsten in aanraking zouden kunnen komen 1 ),
1)

298

Zie ook blz. 164: ,,Bijwerken na onnauwkeurig stellen (graniet)" en "Afwerking graniet"·

en voorts het nabij het boveneinde aanbrengen van een gesmeerd metalen glijdstuk,
waarlangs een daarmede correspondeerend aan de lijst bevestigd metaal bij het
doen "bekken" van de deur in de nis zal glijden.
Criterium van deurbreedte. Uit bovenstaande volgt, dat de breedte
van een van een luchtkist voorziene deur, behalve door de gewenschte systeemhoogte der deurregels, bepaald wordt door de luchtkist. In de andere gevallen
is slechts de sterkte van de regels het criterium.
Wanneer over de deur een verkeersbrug is gelegen, mag dezede deurbreedte,
wanneer een luchtkist aanwezig is, in het geheel niet beïnvloeden en in het andere
geval niet anders, dan dat de deur in dit geval op zichzelf stabiel moet zijn: de
brug zou in dwarsrichting over de deur heen kunnen steken en zoo noodig zou
zij vóór het uitdrijven van de deur(§ 24) er van verwijderd kunnen worden (stabiliteit gedurende h"et drijven!).
Het bruggewicht zal de stabiliteit gedurende het rijden ten zeerste begunstigen.
b.

Geraamte.

1, Regeldeuren.
Bij regeldeuren bestaat het geraamte uit horizontale regels, welke den waterdruk
op de sluismuren overbrengen, en uit dwarsverbanden.
Aanslag onderregel. Indien de onderregel tegen pen drempel aanslaat
en bijgevolg niet zou kunnen doorbuigen, zou de deur bij belasting door het
water en voldoend stijf dwarsverband moeten wringen: alle regels, behalve de
onderregel, zullen doorbuigen. Hoe verder naar het midden van de deur, hoe
grooter wringing.
Een gevolg hiervan zou zijn, dat. de bovenste regels zwaarder zullen worden
belast ten bate van de onderste, hetgeen voor het geval de deur van een luchtkist
is voorzien en bijgevolg moet kunnen drijven, met het oog op de hoogere ligging
van het zwaartepunt, zeer ongewenscht is. Verbetering zou kunnen worden aangebracht door óf in den drempel, óf in het onderaanslaghout of in beide een zeeg
aan te brengen. Ongeacht het feit, dat de deur dan slechts bij een bepaald verval
wringvrij is (aangenomen, dat de zeeg niet te groot is gemaakt) - bij grootere
vervallen zal wringing weer optreden, zij het ook in beperkter mate - moet deze
oplossing worden ontraden.· Een zeeg in den .drempel geeft de deur gedurende
het bewegen er een minder fraaie geleiding langs; een zeeg in het aanslaghout
zou dat bezwaar niet deelen, doch zij zal door slijtage spoedig verdwijnen. Bovendien
laat de zeeg zich niet nauwkeurig berekenen en controle in het werk is praktisch
niet mogelijk.
De beste oplossing is dan ook den onderregel boven den drempel te leggen
en de afdichting te verkrijgen met behulp van een veerende plaat (fig. 141). Hierdoor
wordt de, op den drempel uitgeoefende, horizontale kracht zeer klein, zoodat zij
er hoog op mag aangrijpen en de deursponning bijgevolg ondiep mag zijn (hierdoor
geringe fundeeringsdiepte). Bovendien zullen geen speciale voorzieningen behoeven te worden getroffen om den vloer als geheel in staat te stellen de er op
uitgeoefende hodzontale krachten op te nemen (zie blz. 77). Voorts ontstaat door
het hoog plaatsen van den onderregel volop ruimte voor het bergen van de rolwagens.
De met de veerende plaat verkregen voordeelen gaan dus ver uit boven het
doel, dat er oorspronkelijk mee is nagestreefd!
·
Tegenover de. voordeden, welke de toepassing van veerende platen biedt,
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staan ook nadeelen, welke alle zonder groote kosten zijn te ondervangen en derhalve
nog juist niet voldoende zwaar wegen om de toepassing· ervan te ontraden.
De nadeelen zijn:
1. de veerende platen geven aan de deur gedurende het bewegen geen
geleiding;
2. veerende platen zijn ongeschikt om de deur gedurende het dokken
te dragen;
3. de veerende platen zijn slechts in staat een zeer kleinen waterdruk van
den verkeerden kant op te nemen, hetgeen zal worden gevoeld, wanneer
een der riolen dóór de deurkas gaat (zie blz. 228).
Aan het eerste bezwaar is tegemoet te komen door de veerende platen aan
de einden over zekere lengte (bij de Noordersluis te IJmuiden over 2 m) te
NIEUWE SCHUTSLUIS TE IJMUIDEN.
Planteekening van een der Roldeuren.
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Fig. 201. Roldeur van de Noordersluis te IJmuiden.

300

i

verstijven tegen het geraamte van de deur. De uiteinden zullen geen zeeg van
eenige beteekenis vertoonen.
Aan het tweede bezwaar is tegemoet te komen door, voor het dokken, naast
de veerende plaat afzonderlijke dokkielen aan te brengen.
Het derde nadeel is te verhelpen door de doorbuiging bij averechtsche
belasting door aan te brengen steunen te beperken.
Regels. De regels, welke geen deel van de luchtkist uitmaken, worden
als vakwerkliggers uitgevoerd. Plaatijzeren liggers zouden te slap zijn dwars op
de belasting en bijgevolg moeten worden verstijfd. Bovendien zouden zij de
circulatie van het water gedurende het bewegen van de deur belemmeren en zouden
er onberekenbare dwarse krachten op kunnen worden uitgeoefend.
Dwarsverbanden. Aan de uiteinden der deur worden de regels in einddwarsverbanden gevat, welke in staat moeten zijn de regeldrukken gelijkmatig
over den slagstijl te verdeelen. Tusschen de einddwarsverbanden in worden verticale
dwarsverbanden gemaakt, welke de ongelijke doorbuiging der regels moeten
ni velleeren.
Het is zaak alle ·dwarsverbanden zoo ijl mogelijk te construeeren, opdat
zij het circuleeren van het water gedurende het bewegen van de deur zoo min
mogelijk hinderen (kleine weerstand gedurende het bewegen van de deur, zie
§ 506). Om dezelfde reden is het aan te bevelen de vakwerkregels in dwarsdoorsnede
zoo laag mogelijk te ma.ken, waartoe een gelaschte constructie zich bij uitstek
leent (§ 44).
Eenmaal is een deur geconstrueerd, waarbij het einddwarsverband aan de
deurkaszijde waterdicht moest worden gemaakt, nl. bij de sluis in den derden
haveningang te Wilhelmshaven, omdat de aandrijving hydraulisch geschiedt, en
wel door het pompen van water in of uit de nauw om de deur passende deurkas.
Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar het Handbuch des Wasserbaues
van H. Engels.
Voorbeeld. Fig 201 geeft als voorbeeld van een normale regeldeur die
van de 50 m breede Noordersluis te IJmuiden,
2,

Stijldeuren.

Bij stijldeuren wordt de waterdruk door verticale ~tijlen opgenomen. Deze
zijn, evenals bij puntdeuren, van boven op een zwaren regel opgelegd, waartoe
zich veelal een luchtkist bij uitstek leent, en van onderen op den drempel of op
een zich daarboven bevindenden regel. Indien de drempel bestemd zou worden
om de stijlreactie op te nemen, zouden dezelfde bezwaren, wat de wringing betreft,
gelden als bij regeldeuren, zij het ook in veel geringere mate (het gevolg zou zijn,
dat de luchtkistonderregel minder zwaar zou worden belast, dan de bovenregel
van die kist). Veelal zullen de drempels groote krachten moeten opnemen: de muren
worden dan in hooge mate door den vloer ontlast. Het statisch geschikt maken
van de vloeren om de groote krachten op te nemen zou tot complicaties kunnen
leiden. Bovendien zouden de krachten niet te hoog op de drempels mogen
aangrijpen, hetgeen een diepe deursponning impliceert en een diepere vloerfundatie.
De vrees voor afschuiven van den horizontaal zwaar belasten drempel, welke
vroeger bestond op grond van minder aangename ervaringen, behoeft tegenwoordig
niet meer te bestaan. Zoo is eens de drempel van een groot droogdok in het buitenland onder invloed van de belasting door een stijldeur afgeschoven. Het betrof
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een drempel van ongewapend beton, waarbij een horizontale stornaad op het
peil van den deursponningbodem niet goed hechtte, omdat het beton vóór het
storten niet voldoende vrij van slib was gemaakt: er ontstond ook opwaartsche
waterdruk in den naad.
Tegenwoordig zou men in een dergelijk geval het beton achter den natuursteenen drempel zonder twijfel op afschuiving wapenen, waardoor zulke calamiteiten
niet zouden voorkomen. Wel zou moeten worden gerekend op het door een anker
zwáar beschadigen van een stuk natuursteen ter plaatse van een stijl, maar ook
dat is niet hinderlijk voor de deur, indien gezorgd wordt, dat de oplegreactie
naar de nevenliggende stijlen kan worden overgebracht, waartoe het horizontale
verband moet dienen, dat in de plaats van den regel zal moeten worden aangebracht.
Indien de stijlen aan den onderkant zouden worden gesteund door een regel,
welke boven den drempel wordt gelegd, zou ook hier voor de waterdichte afsluiting
een veerende plaat kunnen worden toegepast.
Bij stijldeuren hebben de einddwarsverbanden een andere beteekenis dan bij
regeldeuren: zij kunnen dan ook lichter worden geconstrueerd.
De toepassing van stijldeuren komt vooral in overweging, indien de deur
laag is ten opzichte van de lengte en de luchtkist niet te laag is gelegen. Zij zal
dan leiden tot materiaalbesparing. Het zwaartepunt van de deur zal evenwel,
door het ontbreken van regels tusschen den onderkant en de luchtkist, hooger
komen te liggen, waardoor ter wille van de stabiliteit gedurende het drijven eerder
vaste ballast noodig zal zijn dan bij regeldeuren.
c.

Onderdeelen van roldeuren enz.

1. Luchtkist.
Wanneer een luchtkist op haar plaats is. Bij roldeuren doet zich - wij
wezen er reeds op - de vraag voor, of al of niet een luchtkist moet worden
aangebracht.
Een luchtkist is noodig indien het vervoer van de deur drijvende moet plaats
hebben of indien het gewicht van het aan de deur verwerkte staal te groot is om,
zonder ontlasting, door rollen of rolwagens te worden gedragen. Aangezien een
luchtkist complicaties geeft voor de exploitatie (zie § 39c en blz. 297) bestaat
het streven deze zoo eenigszins mogelijk achterwege te laten, waardoor het deurgewicht gunstig zou worden beïnvloed.
De vraag rijst, wanneer zich het geval voordoet, dat een roldeur op andere
wijze dan drijvende kan worden vervoerd. Indien de deur met drijvende bokken
kan worden verwisseld (de grootste der Parksluizen te Rotterdam) of indien voor
het uitwisselen boven de deurkassen hijschinrichtingen zijn aangebracht (Julianasluis te Gouda) kan, wat het vervoer betreft, een luchtkist gevoegelijk worden
gemist. Ook is het denkbaar de deur met twee caissons te vervoeren, welke ter weers
zijden ervan worden gevaren en waaraan de deur, bv. bij laag water, wordt opgehangen. Bij hoog water kan het transport plaats hebben, eventueel na het verwijderen van ballastwater uit de caissons. Het plaatsen van de deur op den sluisvloer
kan bij vallend water plaats hebben door het inlaten van ballastwater in de caissons.
Vervolgens rijst de vraag, welk deurgewicht op de rollen kan worden toegelaten.
Op één rol of wiel kan gevoegelijk 50 t worden toegelaten, waarbij zijn afmetingen
bepaald worden naar de formule P = bd. (60 à 70), waarin P de belasting in kg is,
d de dikte en b de diameter (beide in cm).
Stabiliteit gedurende het drijven. Een luchtkist wordt onder en boven
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begrensd door plaatijzeren regels. In verband met de stabiliteit van de deur
gedurende het drijven, moet zij zoo hoog mogelijk worden aangebracht, doch
liefst onder den laagsten waterstand, om te voorkomen, dat de rbllen bij het dalen
van het water tot onder het luchtkistdek, aanzienlijk meer zullen hebben te dragen
dan normaal. Toch kan het voorkomen, dat dit bezwaar op den koop toe moet
worden genomen, nl. wanneer de deur anders niet stabiel is te maken voor het
drijvende vervoer zonder toepassing van een groote hoeveelheid vasten ballast
onder in de deur, welke het deurgewicht aanzienlijk zou vergrooten, een grootere
luchtkist vorderen, bijgevolg een lagere ligging van het perspunt daarvan veroorzaken en daardoor de noodzakelijkheid meer vasten ballast aan te brengen. Zoo
komt bij de roldeuren van de Nordschleuse te Bremerhaven het laagste water
1,20 m onder het luchtkistdek: de rolwagens kunnen de daaruit voortvloeiende
grootere belasting dragen.
Ook is wel eens bij lage plaatsing van de luchtkist de stabiliteit gedurende
het drijven verkregen door haar naar boven toe te vergrooten, bv. door deuren
in de eindverbanden (sluis te Emden), doch reeds daardoor en door de benoodigde
pompen voor het droogmalen wordt deze methode eenigszins gecompliceerd
en derhalve verwerpelijk.
'
De luchtkist wordt door verticale dwarsschotten in waterdichte compartimenten onderverdeeld. Een middenlangsschot deelt al deze compartimenten in
tweeën. Op deze wijze is de deur, na het lekstooten van enkele vakken, door het
vullen van andere, symetrisch overliggende, vakken weer verticaal-drijvende
té maken.
De overgrootte, welke aan deluchtkist wordt gegeven, moet zoo klein mogelijk
zijn, ter wille van een zoo hoog. mogelijke ligging van het perspunt. Zij moet liefst
zoodanig zijn, dat de deur met twee lekgestooten vakken aan één zijde (aanvaring
tegen een schot) nog rechtdrijvende is te vervoeren, terwijl rekening moet worden
gehouden met slibafzetting op de horizontale deurgedeelten 'onder water en met
een vrijboord van bv. 0,20 m. Slibafzetting heeft vooral plaats waar de gedurende
het bewegen van de deur in het leven geroepen waterstroom en het slib niet vermogen
weg te spoelen.
Bij de Noordersluis te IJmuiden is alleen rekening gehouden met het eventueel
lekstt>oten van één vak. Daarvan is last ondervonden na den oorlog (1945), toen
van één deur twee vakken aan de deurkaszijde door vernieling lek bleken te zijn.
De deur is toen met behulp van twee pontons voor het deurenvervoer ten behoeve
van het Amsterdam-Rijnkanaal (zie blz. 146) drijvende gemaakt. Het betrof hier
echter een geval, waarop bij het ontwerpen niet behoefde te worden gerekend.
Ter wille van de stijfheid van de deur wordt de luchtkistbeplating over het
algemeen vlak genomen. Zij wordt door liggers verstijfd. Deze brenge men ter
verkleining van den bewegingsweerstand of binnen de luchtkist aan, of wat het
dek en den bodem betreft, evenwijdig aan de deuras. Hierdoor wordt tevens
bevorderd, dat het slib van het dek kan wegspoelen. Een enkele maal treft men
deuren aan, waarvan de luchtkistbeplatingen juist uit buckelplaten zijn samengesteld en een andere beplatingsstrook (liefst boven de luchtkist omdat de belasting
door het water er geringer is, hoewel het voor de stabiliteit vari de deur gedurende
het drijven beter zou zijn een lagergelegen strook te nemen - lagere ligging
van het deurzwaartepunt) uit vlakke platen. Zulks zou tot materiaalbesparing
leiden, doch niet bevorderlijk zijn aan de wringstijfheid van de deur.
Alle in de luchtkist aanwezige schotten moeten in staat zijn het buitenwater te keeren · voor het geval een willekeurig compartiment lek zou zijn.
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Bij het ontwerpen van een roldeur moet steeds worden bevorderd, dat het
zwaartepunt zoo laag mogelijk komt te liggen en zooveel mogelijk loodrecht onder
of boven het perspunt van de deur. Alsdan is zoo min mogelijk vaste ballast noodig
voor het rechtdrijven van de deur. Zulks impliceert, dat bij een regeldeur zoo min
mogelijk regels boven de luchtkist mogen worden gemaakt. Zoo mogelijk moet
het gedeelte boven de luchtkist geheel als console daarop worden opgevat. Veelal
blijkt echter het maken van één regel boven de luchtkist gewenscht. Indien over
de deur een verkeersbrug komt te liggen, make men die zoo, dat zij vóór het
opdrijven van de deur op eenvoudige wijze is te verwijderen (fig. 68).
Over de deuren van de Noordersluis te IJmuiden ligt een 3 m breed voetpad,
dat zoo licht mogelijk is gehouden en ter wille van een gunstige ligging van het
zwaartepunt van de deur zooveel mogelijk boven de lichtste beplating 1s gelegd
(fig. 69 en 201). Uiteindelijk moest nog 9 t vaste ballast worden aangebracht om
de deur recht te doen drijven (bij de Nordschleuse te Bremerhaven, waarbij de
met de deur één ondeelbaar geheel uitmakende verkeersbrug de volle deurbreedte
beslaat, zoodat deze niet onsymetrisch kon worden geplaatst, 20,4 t).
Hoewel de vaste ballast wel zou kunnen worden gemist - hij dient hier niet
om de deur stabiel te maken gedurende het drijven - , omdat het rechtdrijven
ook zou kunnen worden bewerkstelligd met de regeling van den waterballast
in de compartimenten van de luchtkist, is deze toch aangebracht, omdat de exploitatie er door wordt vereenvoudigd.
Regeling waterballast. Het bedrijfs- of dienstgewicht van de deur wordt
met waterballast in de luchtkist geregeld. Het inlaten brengt geen moeilijkheden
mede, ten minste als gezorgd wordt voor luchttoevoer. Het verwijderen van
water uit de kist is minder eenvoudig. Zulks kan volgens twee systemen geschieden,
nl. door luchtdruk (IJmuiden) en door in de luchtkist opgestelde pompen (Bremerhaven). Indien men over een vasten compressor beschikt - deze kan voor allerlei
doeleinden worden gebezigd - is het eerste systeem het eenvoudigste: geen
machines (pompen) in de deur, geen kans op lekstooten van het compartiment
waarin de pompen zijn opgesteld. Echter is de exploitatie met pompen eenvoudiger,
omdat luchtdruk verrassingen met zich medebrengt, bv. als men zonder het te
weten peilt in een compartiment, dat nog onder eenigen overdruk staat.
Bij toepassing van pompen stelt men die aan de lichtste deurzijde op.
Elk compartiment moet van een peilbuis zijn voorzien. Indien pompen worden
toegepast, behoeft de peilbuis niet dieper te reiken dan het luchtkistdek (zij zou
dan tevens als luchtbuis kunnen fungeeren), in het andere geval moet zij doorloopen
· tot den luchtkistbodem, evenals de ontwateringsbuizen. Ten behoeve van die
buizen worden in den bodem verdiepingen aangebracht. De luchtbuizen behoeven
ook bij dit systeem niet verder door te loopen dan het luchtkistdek.
In zeewater neme men alle buizen dikwandig en gebruike in geen geval
getrokken ijzeren buizen (vernieling door roest). De stangen, waarmede de afsluiters
worden bediend, make men om dezelfde reden massief en overdreven zwaar (de
voor de Noordersluis hiervoor toegepaste buizen voldeden niet: zij werden door
het roesten reeds spoedig zoo dun, dat zij bij het draaien wrongen, zoodat de
afsluiters er niet op reageerden).
Toegankelijkheid. Het inwendige van de luchtkist moet te allen tijde
bereikbaar zijn door instijgschachten, meestal twee (reserve: de vakken, welke
door een er van bereikbaar zijn, zouden lek kunnen zijn). Zij worden op het luchtkistdek geplaatst, liefst aan de lichtste deurzijde. Indien de luchtkist van pompen
is voorzien, correspondeeren de schachten met de compartimenten, waarin de
304

pompinstallatie is aangebracht. Voor het geval de luchtkist met behulp van luchtdruk
wordt geledigd, zijn instijgschachten minder urgent, doch zij kunneµ nut afwerpen,
indien blijkt, dat bv. niet alle mangaten waterdicht afsluiten. Eén schacht is dan
voldoende te achten.
De schachten zijn van een ladder voorzien en, tegen volregenen, van een
afwaterend deksel.
De mangaten, welke dienen om toegang te geven tot de compartimenten,
worden in de langs- en dwarsschotten en in het luchtkistdek aangebracht. In de
luchtkistbeplating en in het langsschot worden kijkgaten gemaakt (blz. 273).
In den bodem zou per compartiment hoogstens een klein afsluitbaar gat behoeven
te worden gemaakt om de waterresten in het droge deurendok op eenvoudige
wijze te kunnen verwijderen. Met het oog op electrolytische aantasting en slechte
controle-mogelijkheid mag het betrokken gat niet met een bronzen schroefdop
worden afgesloten.
2, Beplating.
Behalve bij kleinere, van een hooggelegen rolbaan voorziene, roldeuren is
de beplating dubbel. Het water wordt gekeerd door de beplating aan de
laagwaterzijde.
'
Buckelpla ten en vlakke platen. Voor groote roldeuren past men ter
besparing aan gewicht meestal buckelplaten toe, welke over het algemeen op trek
worden belast. Aangezien zij aan de deur geen stijfheid geven, worden behalve
de van de luchtkist deeluitmakende beplating of in de plaats daarvan een strook
van de beplating, liefst onder de luchtkist gelegen (zie blz. 303), de verticale eindstrooken uit vlakke platen samengesteld. Deze worden door horizontale verstijvingen
verstijfd (horizontaal om gedurende het bewegen van de deur zoo min mogelijk
weerstand te geven). Zij dienen tevens om de spankrachten van de buckelplaten
op te nemen. Dunnere buckelplaten dan 6 mm worden wegens roestbezwaren
niet toegepast.
Indien het riool aan de deurkaszijde door de deurkas wordt geleid (fig. 4)
zal de druk van het water in de deurkas, dus ook van dat in de deur onder en
boven de luchtkist, gedurende het op peil brengen van de kolk correspondeeren
met een, overeenkomende met een waterstand, gelegen tusschen 'het hooge en lage
water in (fig. 141). De beplating aan de hoogwaterzijde zal dan averechts worden
belast: de buckelplaten op druk. Aangezien de averechtsche belasting kleiner
is dan de normale, is zulks geen bezwaar te achten.
Veerende platen. Ook de veerende platen zullen averechts worden belast.
Wij zagen reeds, dat haar doorbuiging daarbij - en dus ook de er in optredende
spanning - zoo noodig door het aanbrengen van steunen is te verkleinen. Ook
zagen wij reeds, dat de uiteinden van de veerende platen, met het oog op het
gedurende het bewegen in de deursponning geleiden van de deur, verstijfd zijn.
Het te IJmuiden daartoe aangebrachte groenhart-langshout over 2 m lengte
voldeed niet: de afslijting was te groot. Daarom is het langshout door kopshout
vervangen, waardoor de slijtage, blijkens verrichte proeven, tot op 1 / 6 gedeelte is
teruggebracht 1 ). Het gedeelte van het aanslaghout tusschen de groenharthouten
~) Het groenharthout aan de deurkaszijde, dat langs groenharthout schuurt (zie blz. 167 en fig. 79),
slijt in zeer veel geringere mate af. Men neme de breedte van het kopshout aan de deurniszijde zoo
groot mogelijk. Te overwegen ware het kopshout door staal of gegoten ijzer te vervangen. Daar het
ijzer over 2 m lengte schuurt langs ± 52 m graniet, behoeft niet te worden gevreesd, dat het graniet
hinderlijk zal afslijten.
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einden in wordt nimmer zwaar belast. Daarvoor zal gecreosoteerd dennenhout
voldoen. Het toepassen van beter tegen slijtage bestand hout wordt ontraden:
het hout moet, vrijwel onbelast, mèt het kopshout mede afslijten.
3.

Rollen en Rolwagens, deurgeleiding.

Vaste rollen. Indien volstaan kan worden met in totaal vier rollen (wielen)
zouden deze vast aan de deur kunnen worden verbonden, doch daaraan kleven
eenige bezwaren. Door bij het keeren van water en bij kentering van het tij op zij
gaan van de deur zullen de rollen op den duur holletjes in de rails uitslijten (Emden),
waardoor gedurende het bewegen van de deur schokken zullen ontstaan, terwijl
er voorts de weerstand bij het begin van het openen van de deur door wordt
vergroot. In de eerste plaats moet de deur de holletjes verlaten en voorts zal zij
na het op peil brengen van de kolk tegen de aanslagen blijven drukken met een
kracht, welke gelijk is aan Df (D = dienstgewicht van de deur, f = wrijvingscoëfficient van staal op staal) en welke langs de deuraanslagen een wrijving veroorzaakt ter grootte van Dff', waarin f' de wrijvingscoëfficient van het hout langs
den natuursteen der áanslagen voorstelt. Als gevolg hiervan zal voorts de afslijting
van het hout worden vergroot.
G,tcLenvoorbeeld:

Indien D = 40 t, f = 0.3 en f' =

1, is Dff' =

12 t!

Voorts kan bij wielbreuk of anderszins niet op eenvoudige en snelle wijze
een nieuw wiel worden aangebracht. Derhalve is het bij dat systeem gewenscht
de deur ook als schuifdeur in te richten. Niet alleen, dat zulks extra kosten vordert,
doch de wielen zouden dan, dwars op de deur gemeten, dichter op elkander moeten
worden geplaatst, waardoor de stabiliteit gedurende het rollen zeer zou worden
verminderd (zie fig. 142). Bovendien zouden de wielen optrekbaar moeten worden
gemaakt: als de deur schuift moeten de wielen zoover zijn opgetrokken, dat niet
zij, maar de schuifhouten op den sluisvloer steunen, ·
•
Tegenover deze nadeelen staan de voordeden, dat de wielen onder een duikerklok kunnen worden geplaatst, waardoor controle gedurende het bedrijf mogelijk
is, doch vooral, dat smering mogelijk is met behulp van hoogedrukvetpompen.
Door deze smering wordt de weerstand verminderd, doch hoofdzaak is, dat dan,
wanneer er voor wordt gezorgd, dat geen zand of slib in de lag,ers kan komen,
· de slijtage aanzienlijk zal worden beperkt.
Voor de Julianasluis te Gouda zijn de rollen vast aan de deur verbonden.
Bij wielbreuk zou de deur op eenvoudige wijze uit het water kunnen worden
geheschen (hijschstelling op de deurkas). De wiellagers zijn waterdichte rollagers,
waarvan het vet een olieachtige emulsie is, welke water absorbeert en daardoor
bij geringe lekkage de lagers vrij van roest houdt. Het spreekt vanzelf, dat voorkomen moet worden, dat water tot het inwendige van de lagers doordringt. Dit
nu is volgens mededeeling van den ontwerper, den waterstaatsingenieur W. J.
de Koek van Leeuwen, voorkomen door de olie op een grooteren druk dan het
water buiten de lagers te houden, waartoe elk lager door een buis verbonden is
.,.met een boven water geplaatst met olie gevuld gehouden bakje. Het lekken der
lagers, hetgeen zal blijken door het te snel uit het bakje verdwijnen van de olie,
wordt met succes voorkomen door lederen ringen om de assen. Tevens wordt
daardoor het indringen van zand of slib voorkomen. Mogelijk zouden in de
plaats van de lederen ringen ook simmeringen voldoen.
Rolwagens. Hoewel het smeren van de lagers of met olie gevuld houden
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van rollagers niet mogelijk is bij los onder de deur geplaatste rolwagens, wordt
toch de voorkeur aan deze laatste gegeven, Daarbij is men de nadeelen van vaste
rollen kwijt, kan de deur gedurende het bewegen, door een doelmatige constructie
van de wagens, zooveel mogelijk worden gecentreerd (d.i. gehouden in de as van
de baan) en bij mankement aan een rolwagen - het eenige denkbare, dat de
exploitatie zou kunnen belemmeren - behoeft de deur slechts gedurende korten
tijd buiten bedrijf te zijn, nl. alleen ten behoeve van het uitwisselen van den
betrokken wagen,
Het bovenbedoelde centreeren is op twee wijzen mogelijk. Voor de Noordersluis te IJmuiden rust de deur op de rolwagens door bemiddeling van twee rollen
met dé as evenwijdig aan die der deur. Deze rollen zijn op de rolwagens gesteund
door mijtervormige kussens (fig. 202) met hellingen 1 : 7, zoodat de centreerende
horizontale kracht, onder verwaarloozing van de rollende wrijving, 1 / 14 deel van
het dienstgewicht van de deur is.
'"'"''"'"
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Fig. 202.

Mijtervormig kussen tot oplegging van de roldeur van de Noordersluis te IJmuiden op de
rolwagens.

Voor de Nordschleuse te Bremerhaven zijn de dwarsrollen vast op den zich
onder water bevindenden rolwagen gelagerd en wordt het centreeren door op
12,5 t afgestelde schotelveeren bewerkstelligd. Aan den bovenrolwagen hangt
de deur aan een slinger, welke voor het centreeren zorgdraagt.
De krachten, welke de deur, op welke der beide wijzen ook, centreeren ·zijn
onvoldoende voor normaal optredende zijdelingsche krachten. Zoo zijn te IJmuiden
bij een dienstgewicht van 70 t de centreerende krachten voor beide rolwagens
.
5000
tezamen slechts 5 t, hetgeen overeenkomt met een wmdkracht van 50 •6 5000
17 kg/m 2 1 ) of met een waterdruk van 5315 • f 5 = 6;25 kg/m 2 of slechts 0,625 cm
waterverschil!
Dat desniettemin· prijs wordt gesteld op centreeren, vindt zijn oorzaak in
de feiten, dat er de wrijving langs den drempel door wordt verminderd (geringere
slijtage) en dat de deur er soepeler door zal reageeren op het oogenblik dat de
kolk op peil is gekomen (zie § 51).
Stabiliteit gedurende het bewegen van de deur. De relatief kleine centreerende kracht zal niet verhinderen, dat de deur gedurende het bewegen geregeld
in haar sponning heen en weer zal gaan. Begonnen wordt met het zijdelings verrollen van de deur in haar sponning, waarbij, volgens den opzet van het ontwerp,
voorkomen moet worden, dat zij op haar rolwagens gaat kantelen.
Aan de hand van een voorbeeld zullen wij uiteenzetten hoe aan deze voorwaarde
kan worden voldaan. Daartoe kiezen wij de roldeur in het binnenhoofd van de
Noordersluis te IJmuiden, welke wij zullen laten openen in 15 m diep water,
Aan den eenen kant van de deur staat het zeewater met een hoogte h1 en
een soortelijk gewicht van 1,025, aan den anderen kant kanaalwater met een
1)

Leuning verdisconteerd.
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s8ortelijÏ{ gewicht van lt0l en een, hoogte h 2 (de aannamen van het soortelijk
g.éwicht zijn beide aan den hoogen kant).
· .Voqt 'het geval de. deur zijdelings in evenwicht i?t is

.

½. lt025 h1 2 = ½• lt0l h 2 2 of h 1 =

V /tJ/ h2

Indien h1 = 15 mt is h 2 = 15,10 m. Het kiepmoment van de <leurt welke
een lengte heeft van 53,50 mt is dan globaal
,.
53t50 (1/6. 1,01 . 15tl3 - 1 / 6 • lt025. 15 3 ) = 107 tm.
,
Als het dienstgewicht van de deur D is, zal zij over de rollen op zij rollen
bij een horizontale kracht van 1 / 14 D. Deze kracht kan door wind of door waterdruk
worden veroorzaakt. Wij zullen aannemen, dat de kracht door wind ontstaatt
pmdat de~,et aan den grootsten armt nl. 17t5 mt werkend, voor de stabiliteit het
ongunstigst is. Bij ongunstige windrichting is het kiepmoment 107 + 17t5. 1 /14 D,
hetwelk gelijk moet zijn aan 3,4 D (fig. 203). Dus 107 + lt25 D = 3,4 D
of D-'--- 50 t.
Voor het geval het dienstgewicht dus 50 t bedraagtt zal van kantelen geen
sprake zijn: voordat de deur daartoe neiging vertoontt zal zij over de rolwagens
op zij rçllen totdat zij tegen het sluisgebouw steun vindt.

S=STEUN

OP ROLWAGEN

(SCHEMATlSCH,ZlE FIG. 202 EN 206)

Fig. 203.

Schema roldeur bij kantelen door .~ijdelingsche krachten.

In de. praktijk blijkt een dienstgewicht van 35 t voldoende te zijn, hetgeen
verklaard kan worden doordat het verschil in soortelijk gewicht geringer is dan
volgens het voorbeeld: er. zal gedurende het bewegen van de deur nivelleering
plaats hebbent terwijl bovendien de omloopriolen water van een bepaald s.g.
aan de andere deurzijde brengen, dat zich niet onmiddellijk zal mengen.
, Bij het buitensluishoöfd moet het dienstgewicht grooter zijn, omdat de
betrokken deur veelal in dieper water zal moeten worden bewogen.
Nadat de deur door de zijwaartsche verplaatsing steun heeft gevonden tegen
het sluisgebouw, wordt de stabiliteit door de steunpunten bepaald. T~ IJmuiden
zal de deur steun vinden tegen den drempel en tegen den slagstijl aan de deurkaszijde.
Tegen den eersten zal zij steunen met de stijve uiteinden van de veerende plaatt
tegen den laatsten met het wrijfhout op den bovenregel van de luchtkist. Wanneer
deze laatste op een afstand a ligt boven het hart van den onderaanslag en het

3Ó8

moment van de horizontale krachten, welke de deur willen· doen kiE:pen, '.~elijk
is aan M, dan is M-D . 3,4 = aA, waarin Ade kracht is van het wrijfhout óp den
slagstijl. Hieruit volgt, dat hoe grooter D is, hoe kleiner A en dus hoe grooter dè
kracht, waarmede de onderaanslaglijst langs den drempel zal schuren, en hoe grooter
slijtage van die lijst. Daartegenover staat, dat hoe kleiner D, hoe kleiner centreerende
kracht ter ontlasting van den druk van den onderaanslag op den drempel. ,Ge~teld,
dat het dienstgewicht D' kleiner wordt, dan is A D'. 3 A grooter geworden endu;
.

a

de drempelreactie evenveel kleiner, maar door de geringere centreerende kracht
zal er 1 / 14 D' bij moeten wo~den opgeteld. Aangezien 3,4) 1 / 14 is het voordeelig
a

het dienstgewicht zoo klein mogelijk te nemen (zie verder het slot van § 50).
Beperking slijtage. Behalve door te groote slijtage van het onderaanslaghout
kan de exploitatie van de sluis slechts ernstig worden belemmerd door te groote
slijtage van de rolwagens, meer in het bijzondere van hun wielen (wielas, lagers,
wielomtrek). Wij zagen reeds, dat de slijtage van het aanslaghout beperkt kan word.en
door er kopshout voor te bezigen en door den afstand a (fig. 203), benevens het'
dienstgewicht, zoo klein mogelijk te houden. Dit laatste (D klein) 1s ook van belang
ter beperking van de slijtage der rolwagenwielen. Voorts is het gewenscht het
aantal omwentelingen van de wielen zoo klein mogelijk te maken, hetgeen een
zoo groot mogelijke wieldiameter impliceert (te IJmuiden is de wielmiddellijn
0,75 m, te Bremerhaven 1,50 m). Een groote wieldiameter heeft nog het voordeèl
een railvoeg,meer ongemerkt te overbruggen. Te IJmuiden is zulks nog bevorderd
door er een liplasch in toe te passen, doch de lippen hielden zich slecht (sommige
braken af, zie blz. 230). Het schokken op een lasch is daar voorts beperkt dooJi
elken rolwagen acht wielen te geven, twee aan twee in balansen vereenigd. Wanneer
nu een wiel in een voeg p mm wegzakt, zakt de balansas ½P en de deuropleg-;
gingen (dus ook de deur), welke tusschen twee balansen zijn opgesteld, ¼P,;
De slijtage der assen moet worden verminderd door kleine specifieke lagerdrukken en door zoodanige constructie, dat er geen zand of slib in kan komen
(zie ook blz. 517). Te IJmuiden, waar de specifieke lagerdruk slechts 40 kg/cm 2
bedraagt, is de slijtage nog groot, omdat zand en slib gemakkelijk toegang vinden,
vooral nadat de slijtage is ingeleid. Te Bremerhaven zijn waterdichte rollagers
toegepast, welke blijkens ingewonnen inlichtingen goed schijnen te voldoen 1 ).
Een volgend punt betreft de slijtage der rails en der wielen in engeren zin •.
Ter beperking van de slijtage der wielen in engeren zin verdient het aanbeveling
er zeer hard materiaal voor te gebruiken, dat bovendien weinig roest. Het materiaal
(het komt er op aan een zeer harden wielomtrek te hebben), dat nog hàrder zal'
moeten zijn dan de rails, zou kunnen zijn in coquilles gegoten ijzer. In coquilles
gegoten ijzeren wielen zullen betrokken moeten worden uit een zeer gunstig
bekend staande fabriek, welke zich reeds jaren daarop heeft gespecialiseerd.
Schrijver spreekt hier uit ervaring!
,
· ·
Een voorwaarde voor het gebruik van in coquilles gegoten ijzeren wielen is,
dat er geen belangrijke zijdelingsche krachten op mogen werken, dus soepel ten
opzichte van de rolwagens gelagerde deur en in geen geval aan de deur vastzittende wielen!
1 ) De waterdichte rollagers van de vlakke wielschuiven van de sluis te Panheel (zie blz. 50) moeten
slechts om de 3 à 4 jaar aan een revisie worden onderworpen, doch het betreft er een veel geringeren·
er op uitgeoefenden waterdruk dan in Bremerhaven.

309

Voor de rails ware zoo mogelijk St 80 te nemen.
Wielflenzen. Een volgend vraagpunt vormt de afwerking van den wielomtrek.
Het is van belang te weten of de voorkeur moet worden gegeven aan een
dubbele flens dan wel aan één, welke aan den buiten- of aan den binnenkant is
aangebracht. Om de volgende reden dient een enkele wielflens aan den binnenkant
te worden gekozen.
Indien op de deur gedurende het bewegen zijdelingsche krachten werken,
zal zij neiging vertoonen te gaan kantelen en dan komt zij in hoofdzaak te rusten
op de oplegging op den rolwagen aan de van de krachten afgekeerde zijde. Hierdoor
worden de wielen aan de andere zijde ontlast. Indien nu de flenzen aan den
buitenkant waren aangebracht, dan zouden de ontlaste wielen de zijdelingsche
kracht moeten opnemen, hetgeen een ongunstige belasting van de lagers zou
veroorzaken. Juist daarom is het zaak de flenzen aan den binnenkant te maken.
Dubbele flenzen zijn niet aan te bevelen, omdat niet bekend is, welke van beide
flenzen de horizontale kracht zal opnemen. Daarbij komt nog, dat de railkop van
de, de railbaan samenstellende, railstaven van ongelijke dikte zullen blijken te zijn
(rails deels door nieuwe walsen, deels door uitgesleten walsen vervaardigd, Noordersluis te IJmuiden). Bij het stellen der rails is hiermede rekening te houden!
Peil der rolwagens. Een zeer belangrijke quaestie is of het gewenscht
is de deur te laten loepen op twee rolwagens onder aan de deur (fig. 204, geval I)
of op één rolwagen beneden onder het vooreinde en één rolwagen boven nabij
het achtereinde (fig. 205, geval II).

Pl=============~Q

Il

I
A

B

Fig. 204.
Schema roldeur, type IJmuiden.

Fig. 205.
Schema roldeur volgens het kruiwagensysteem.

In geval I is de stabiliteit gedurende het bewegen, zoolang de deur niet
zijdelings tegen het sluisgebouw steun heeft gevonden, kleiner dan bij geval II,
dat typeerend wel "krui wagensysteem" wordt genoemd. In geval I zal de deur,
zoolang zij vrij van de aanslagen is, om de lijn AB willen gaan kiepen, in het andere
geval om de lijn CD. Geval I zal dus een grooter dienstgewicht vorderen dan
geval II, hetgeen gepaard zal gaan met een grootere slijtage van het onderaanslaghout en van de rolwagens en rails.
Genoemd voordeel moet evenwel niet worden overschat, omdat het dienstgewicht van de deur niet alleen van de stabiliteit van de deur in dwarsrichting
afhankelijk is. Ook in langsrichting moet de stabiliteit zijn gewaarborgd. Bij het
b'ewegen van de deur nl. zal de trek- of duwkracht hooger werken dan de ondervonden weerstand, waardoor er een koppel op zal worden uitgeoefend. Hierdoor
zal een der rolwagens worden ontlast ten koste van den anderen. Door de ontlasting
mag de betrokken rolwagen niet onbelast geraken, waardoor de deur mogelijk
omhoog zou komen. Dit "opwippen" van de deur nu is te IJmuiden eenmaal
voorgekomen bij een dienstgewicht van een weinig minder dan 35 t. Welk van
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de systemen ook zou zijn toegepast, een geringer dienstgewicht voor de deur
in het binnensluishoofd dan 35 t zou niet toelaatbaar zijn.
Heeft de deur eenmaal steun gevonden tegen haar aanslagen, dan maakt
het wat de stabiliteit in dwarsrichting betreft geen verschil uit of geval I dan wel
geval Il is toegepast.
Wanneer wij beide gevallen met elkander vergelijken, dan komen wij tot de
conclusie, dat het kruiwagensysteem de voorkeur verdient wanneer niet om een
bepaalde reden (bv. een brug op de deur als bedoeld _met fig. 68) het andere
systeem is aangewezen. De voordeelen van het kruiwagensysteem zijn:
L één rolwagen onder water minder;
2. raillengte onder water geringer;
3. geringere specifieke railslijtage, omdat de rails over de volle lengte
slechts door één rolwagen zullen worden bereden.
Tegenover deze voordeden staat het nadeel, dat er in de deurkas ten behoeve
van den bovenrolwagen een zware ondersteûningsconstructie noodig zal zijn,
tegenover een lichte bij het andere systeem.
Uitgevoerde rolwagens. Wij zullen vervolgens de rolwagens te IJmuiden
en te Bremerhaven met elkander vergelijken.
De rolwagens te IJmuiden hebben een radstand van.5,80 m, terwijl de afstand
der deuropleggingen 6,80 m bedraagt (fig. 206a). Indien het rolwagengewicht
A

B

6.80

w
RAILAFSTAND = 5. OM

G

Fig. 206a. Schema rolwagen
voor de sluisdeuren van de
Noordersluis te IJmuiden.

Fig. 206b, Rolwagen volgens schema van fig. 206a.

onder water -G is, zal de rolwagen zijwaarts kiepen, indien het verschil in de door
de deur veroorzaakte belasting van de ondersteuningsrollen, A-B, grooter is dan
G, 5,80. ½
• 0,5
Aangezien een rolwagen boven water 22,5 t weegt, 1s z1Jn gewicht onder
22 5 6,85 5,80
6 85
' ' 7,85 ' 2
water rond 22,5 , 7: 85 • Dus A-B =
= 114 t.
015
Zoolang het dienstgewicht per rolwagen kleiner dan 114 t is (in totaal dus
tweemaal zoo groot), behoeft niet te worden gevreesd, dat de rolwagen zelve
zal kiepen.
De praktijk heeft geleerd, dat de ondersteuningsrollen van de deur op de
rolwagens stijf moeten zijn gekoppeld, wil worden voorkomen, dat zij op den duur
scheef ten opzichte van elkander en van de deuras komen te staan.
De rolwagens zijn van stalen zoekers voorzien, waartusschen een onder den
onderregel uitgebouwde nok past (fig. 206b).
Voor het slibvrij houden van de baan zijn geen speciale voorzieningen
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Fig. 207. Rolwagen voor de sluisdeuren van de Nordschleuse te Breroerhaven.
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getroffen. Alleen zijn · railruimers aangebracht. Zulks heeft goed voldaan.
De rolwagen te Bremerhaven heeft vier groote wielen. Aangenoment dat
de rollagers en de schotelveeren zich zoo diep onder water overeenkomstig de
ingewonnen informaties goed zullen blijven houdent is de laaggelegen rolwagen
te Bremerhaven eenvoudiger en dus beter dan die te IJmuiden (fig. 207), Toen
in 1923 de rolwagens voor de Noordersluis werden ontworpent dorst men geeri
rollagers en schotelveeren onder water aan.
Ook de grootere wieldiameter ist zooals wij reeds zagent te Bremerhaven
beter. Behalve de op blz. 309 genoemde voordeelen kan nog de aandacht worden
gevestigd op den kleineren bewegingsweerstand (§ 50 b-W).
De railruimers te Bremerhaven doen ook bij wielbreuk dienst, nl. als ondersteuning van den wagen.
Opgemerkt zijt dat voor Bremerhaven is voortgebouwd op het ontwerp
van de rolwagens van de Noordersluis te IJmuiden.
Rolwagen voor onstabiele deur. Voor het geval de deur op de rolwagens
zou kantelen alvorens op zij te schuiven of te rollen tegen de slagstijlen aant is
het gewenscht de oplegging van de deur op de rolwagens centrisch aan te brengent
bv. een vaste verdraaibare rol in het hart.van elken rolwagen en een van onderen
mijtervormig afgewerkt kussen tusschen deur en rollen. Alsdan zou de spoorbreedte
van de rolwagenbaan zeer klein kunnen worden (lichte rolwagens).
Deurgeleiding gedurende het bewegen. Wij zagen reedst dat het noodzakelijk is te achten de deur gedurende het bewegen te vrijwaren tegen omvallen.
Hiertoe is te IJmuiden een deurgeleidingslijst aangebracht op den bovenregel
· van de luchtkistt welke lijst tevens dient om de deur (speciaal de luchtkist) te
beschermen tegen zeer lichte aanrakingen met schepen. Alleen de eerste paar
meters aan de deurkaszijdet welke toch niet kunnen worden aangevaren, zijn
op den bovensten deurregel aangebracht, zulks ter wille van de uitdrijving
van de deur.
Een zoo laag mogelijke plaats van de geleidingslijst is juist te achten ter
ontlasting van de onderaanslaglijst 1 )t welke tevens als deurgeleiding fungeert
(at blz. 308t zoo klein mogelijk). Als gevolg hiervan zal echter de deurgeleiding
juist zwaarder op afslijting worden belast. Niettemin zal de afslijting daarvan
relatief veel geringer zijn dan van de onderaanslaglijst omdat deze laatste gedurende
het bewegen van de deur doorloopend over haar volle lengte langs het graniet
zal schuren en de geleidingslijst slechts gedurende den tijd noodig om een afstandt
welke gelijk is aan de breedte van het aanrakingsvlak met den slagstijlt af te leggen.
Ten einde de slijtage van het graniet van den slagstijl ter plaatse van de aanslaglijst te beperken - het is niet gemakkelijk te vernieuwent zooals feitelijk overeenkomstig § llt punt 5t gewenscht - is te IJmuiden (buitenhoofd) daarmede
strookend in de deurkaswanden nog een ± 2 m lang stuk graniet opgenomen.
Aangezien de geleidingslijsten van de deur bovendien door de plaatsing
onder water aan het controleerend oog zijn onttrokkent is de te IJmuiden gekozen
oplossing niet in alle opzichten fraai te achten. In elk geval wordt et de slijtage
V8'.n de onderaanslaglijst door beperktt hetgeen een groot voordeel beduidt.
Fraaier 'oplossing is te verkrijgen doort zooals toegepast bij de 50 m wijde
dok-sluis te St.-Nazaire en de Nordschleuse te Bremerhavent de geleidingslijsten
door een rol te vervangent welke loopt over een op zijn kant aangebrachten horizon_
1 ) In el~ geval moet de druk van den onderaanslag tegen den drempel, onder aftrek van de centreerende kracht, positief zijn.
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talen rail, bevestigd aan het betonwerk van de deurkas. Op blzn 394/395 zullen
wij zien, dat bij deze oplossing de bewegingsweerstand van de deur in hooge
mate zal worden verminderd.
Met het oog op de stabiliteit van de deur gedurende het drijven is het beslist
verkeerd te achten de rails op de deur aan te brengen en den rol aan het beton
van de deurkas te bevestigen.
Hoewel het ter ontlasting van de onderaanslaglijst gewenscht is den rail en
.dus ook den rol zoo laag mogelijk aan te brengen, zal om constructieve redenen
de beste plaats voor dezen eerste zijn de aan de deurkaswanden uitgebouwde
consoles ter. ondersteuning van de bewegingswerktuigen van de deur. Alsdan
zal de rol bovendien nimmer onder water komen.
4, Dokkielen,

Op blz. 301 is reeds opgemerkt, dat bij toepassing van veerende platen
afzonderlijke dokkielen noodig zijn. Die van de deuren te IJmuiden kunnen tevens
worden gebruikt om de deur als schuifdeur te bewegen voor het geval geen rolwagens
in paraten staat beschikbaar zouden zijn (fig. 201).
Aangezien dit geval bij goed beheer en toepassing van losse rolwagens, zooals
wij reeds zagen, vrijwel ondenkbaar is, wordt bij nieuwere uitvoeringen voorgesteld de dokkielen uitsluitend in te richten voor het dokken van de deur: schuifbanen zouden dan niet behoeven te worden gemaakt, waardoor de railafstand
grooter zou kunnen worden.
Gedurende het dokken steunen de dokkielen op kielblokken, bij als droogdok
ingerichte deurkassen bv. van groenharthout en zoodanig scharnierend bevestigd,
dat zij, weggewenteld, de deurbaan vrij maken (Noordersluis te IJmuiden), bij
afzonderlijke deurendokken op vaste blokken beton, waarvan het bovenvlak bij
zuivere afwerking van de bekisting volkomen nauwkeurig vlak en op juist peil
kan worden gemaakt.
Zoowel boven de dokkielen als boven de ondersteuningen van de deur op
de rolwagens moeten stijlen aanwezig zijn om den druk over te brengen naar de
luchtkist of bij afwezigheid of ongeschiktheid daarvan (buckelplaten ter plaatse)
naar een voldoend stijf verband, dat in staat is die drukken op te nemen. Bij de
Noordersluis te IJmuiden is achter de beplating onder de luchtkist nog een verticaal
verband aangebracht om te voorkomen, dat de vrij lage luchtkist te veel zal
doorbuigen.
5,

Verwijderen en plaatsen van de deur,

Het verwijderen van de deur van haar rolwagens levert geen moeilijkheden
op, het op de rolwagens plaatsen daarentegen wel. Zoodra de luchtkist van de
deur onder water verdwijnt, wordt het evenwicht labiel: de deur duikt met een
der beide einden omlaag. Om haar weer horizontaal drijvende te krijgen moeten
enkele vakken van de luchtkist watervrij worden gemaakt, hetgeen veel tijd vordert.
Daarom worden de deuren van de Noordersluis te IJmuiden gedurende het op
de rolwagens zakken opgehangen aan vier staalkabels, welke om een bolder in de
nabijheid zijn geslagen en elk door een man op bevel worden gevierd. Een en
ander is bij het ontwerpen voor oogen te houden: doordachte details zullen de
betrokken manoeuvre moett;n vergemakkelijken.
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§ 42.

HEFDEUREN.

Hefdeuren, welke, gesloten, grootendeels onder water zijn en geheven geheel
boven water, leenen zich minder goed voor uitvoedng in hout: het verschil in
gewicht in en boven water zou te groot zijn. Zij worden dan ook, behoudens voor
zeer kleine sluizen, waarbij zij feitelijk slechts kleine schuiven zijn, steeds van
staal vervaardigd.
Het maken vàn een luchtkist heeft geen zin. Deze zou het verschil in gewicht
boven en onder water relatief vergrooten, en bij het uit het water komen vdj
plotseling een groote trekkracht vorderen. Bovendien zou een luchtkist de circulatie
van het water door de deur heen gedurende het bewegen belemmeren (onnoodig
groote trekkracht).
Constructie. In verband met den waterweerstand, welke de deuren gedurende het bewegen ondervinden, moeten de verstijvingen zooveel mogelijk verticaal
worden aangebracht. Wij zagen reeds (blz. 236), dat ten behoeve van een hefdeur
in den vloer geen sponning behoort te worden gemaakt: indien onder de deur
geen stortmuur aanwezig is, komt de gesloten deur koud op den vloer te staan,
waardoor het voordeel wordt verkregen, dat alle regels vrij kunnen doe rbuigen.
In andere gevallen is het inwendige van den stortmuur feitelijk een zeer diepe
sponning, welke mogelijk van tijd tot tijd van hinderlijk bezinksel zal moeten
worden ontdaan. Veelal is de waterdichte afsluiting dan aan de hoogwaterzijde
van de deur, in welk geval de doorbuiging niet zal worden belemmerd (ziJafoichting,
veerende en scharnierende platen of naalden, onderafdichting koud op den drempel,
zie blz. 299). Indien de afdichting aan de laagwaterzijde van de deur wordt gemaakt
is de deur, wat de afdichting betreft met een roldeur te vergelijken (onderaanslaglijst
op een veerende plaat of van een zeeg voorzien).
Hefdeuren zouden zoowel als stijl- als als regeldeur kunnen worden uitgevoerd.
Voor een stijldeur zullen minder, doch hoogere liggers worden gevorderd. Indien
voor beide sluishoofden dezelfde deuren kunnen dienen, zal de schutkolk ter
wille van die hoogere liggers langer moeten worden, dan bij toepassing van regeldeuren, Zulks zou dus de kosten van het betonwerk verhoogen, waardoor het
financieele voordeel teniet zal worden gedaan.
Wanneer het op peil brengen van de kolk niet geschiedt door het heffen van
de deur in haar geheel, doch met behulp van in de deur opgenomen schuiven,
verdient het aanbeveling de beplating aan te brengen aan de zijde van het grootste
te keeren verval. Alsdan worden niet alleen de schuiven tegen de beplating
aangedrukt (ongecompliceerde afdichting bij toepassing van glijdschuiven), doch
kan het inwendige van de deur dienst doen als uitwoel- en verdeelbak van het
bij kolkvulling toestroomende water. Hierdoor wordt de schadelijke kolklengte
en dus ook de lengte van het sluisgebouw met de deurdikte verkort, hetgeen een
niet te verwaarloozen besparing op het betonwerk geeft. Zulks impliceert waterdichte kopwanden, maar dat is geen bezwaar te achten, in de eerste plaats omdat
daardoor, in tegenstelling van bij roldeuren, de bewegingsweerstand niet wordt
verhoogd en in de tweede plaats omdat deze kopwanden toch reeds zwaar zouden moeten zijn in verband met hun taak den regeldruk gelijkmatig over de
slagstijlen te verdeden.
Evenals bij puntdeuren heeft het maken van plaatijzeren regels voordeelen
- boven vakwerkregels (lager, besparing op arbeidsloon, sneller en goedkooper
in de verf te houden). Zij hebben het nadeel den weerstand gedurende het bewegen
in het water te verhoogen, Dit bezwaar is niet van doorslaggevenden aard: het
315

v,)

AANZICHT

LAAG\i/ATERZ~OE

0\

:n

!!Cl

N
0

?J

,.::c:
E:
,.

.

C:

~

::s

~

.,,.td
s.

a
i::

t;·

OOORSN. C-0.

BOVENAANZICHT

$CHU\F

~

r-- __,,,,, ______

,.~,.

~

l:

:,;"

DOORSN. A-B.

î.

-~

ffi

.,C.
91

Ë{
0

tï
0

.,.,

SCHEMA WATERKEERENOE WANDEN EN. OEURGELEIDINGEN

~

fJi1

e-0f~900ë"100

. J

;J.-'l

.no~

~·~.ill!~~_j!~

'_ - - - __ .?s.oo.. ___ --· .J

2ripp

C

oE LETTERS 1N

Q

KOMEN oveReeN

Mer

Ftû.

7

8ALANS l IS DIRECT aevesrlGO AA'4 oe OEUR
BALANSEN 2 EN 3 iUN tHREti VERBONOE11 AAN
DE TREI\STANG T
--W.\îERKEERENO
--SQIUtYElt

is in de eerste plaats te verhelpen door in de regels zoo groot mogelijke gaten
te maken. Maar dan nog zou de weerstand groot zijn: het door de regels bij het
uit het water komen opgeschepte water kan niet voldoende snel ontwijken 1 ).
Daarom laat men wel het boven-randhoekstaal van de regels aan de open deurzijde
,achterwege (hefdeuren van de Beatrixsluis te Vreeswijk). Aldus ontwijkt het
meeste water over de lijfplaat heen naar de open deurzijde (fig. 246a en b). De
gaten in de lijfplaten hebben aldus tot hoofdtaak gekregen: ontluchting van de
ruimte onder de lijfplaat, begrensd door den rand, bij het neerlaten van de deur
en doorgang geven aan lucht bij het optrekken.
De betrokken regelrand is onsymetrisch geworden, zoodat er secundaire
spanningen in zullen optreden. Daarom is te Vreeswijk voor het randhoekstaal
van de onsymetrische flens, St 52 toegepast, terwijl de deur overigens van St 37
is vervaardigd.
Fig. 208 geeft als voorbeeld de hefdeur van de Nieuwe Sluis te Vreeswijk.
Nadruipen. Een hinderlijk bezwaar van hefdeuren is het nadruipen na het·
openen (zie de tabel van § 7). Hiertegen zijn veelal langs den onderkant tegen de
beplating goten gemaakt, doch zulks baat weinig: het water kan de goten niet
voldoende snel verlaten en bijgevolg zal het meeste van het door de goten opgeschepte water tot boven het sluisplateau worden medegenomen. Het zal dan in
stralen omlaag vallen en door den wind op de sluismuren terecht kunnen komen
(gladheid bij vorst). Bovendien kan de goot verstopt geraken, waardoor het van
de deur afdruipende water in den dag van de sluis terecht komt. Om een en ander
zijn de goten van de deuren van de sluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal ingekort
of geheel achterwege gelaten, hetgeen geen bevredigende oplossing beduidt.
Een afdoende oplossing wordt aan de hand gedaan in "die Bautechniek"
no. 27 /28 van 1942 door Maaske en Stecke. Deze bestaat uit het maken van hellende
goten (ten minste 1 : 150), welke in reservoirs uitkomen, die hun inhoud automatisch
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Fig. 209.

Maatregelen tegen het nadruipen van een hefdeur,

verliezen bij het uit het water komen. Daartoe zijn zelfaanslaande hevels aangebracht (fig. 209), welke bemeten zijn op het ledigen van de reservoirs in bv. 8 sec.,
dus voordat de deur boven dekzerkhoogte of zoover er boven is gekomen, dat
de wegwaaiende waterstralen op de muren terecht komen.
Zoodra de reservoirs nagenoeg leeg zijn, slaan de hevels af en dan wordt
het van de deur ~fdruipende water verder in de reservoirs geborgen.
1
) Bij het sluiten van de deur zullen de "polders", gevormd door de lijfplaten, de beplating, de
kopwanden en het bovenrandhoekstaal, niet voldoende snel door de gaten kunnen volloopen.

317

Deuren zonder schuiven. Als voordeel van hefdeuren wordt veelal
opgegeven, dat zij gebruikt kunnen worden voor het vullen en ledigen van de kolk.
Alsdan zou de deur open zijn tegen dat de kolk op peil is gebracht. In de praktijk
blijkt echter, dat zij dan niet meer dan over ± 0,60 m is geheven, zoodat de tijdsbesparing bij een matige hefsnelheid van de deur ten behoeve van het geheel
openen van 0,20 m/sec. slechts 3 sec. bedraagt! Voorts impliceert zulks, dat de deur
doorloopend op haar rollen rust, Slechts wanneer de waterdruk voor de rollen
al te groot werd geacht (sluis te Born in het Julianakanaal), werd tot voor kort
de deur ten behoeve van het op peil brengen van de kolk van schuiven voorzien.
Deur blijvend op rollen rustend. Voor het geval de deur blijvend op
de rollen rust, is de constructie der rolgestellen zoodanig te maken, dat de deur
onder invloed van den waterdruk kan doorbuigen, zonder de rollen te dwingen
loodrecht te blijven op de elastische lijn ter plaatse, dus scheef op het kopvlak
van de rails. Bij de schutsluis in het Bossche Veld nabij Maastricht is zulks bewerkstelligd met behulp van pendelopleggingen (zie het artikel van den waterstaatsingenieur C. F. Egelie in "de Ingenieur" no. 31 van 1932).
Zouden per deurzijde twee rollen te weinig zijn in verband met de grootte
van de horizontale kracht, zoo zouden meerdere rollen kunnen worden aangebracht, bv. twee aan twee in jukken vereenigd (Bossche Veld, zie hierboven)
of vier aan vier in rolwagens met pendeloplegging of bij praktisch volkomen stijf
einddwarsverband met scharnieroplegging.
Het laten rusten van de deur per zijde op meer dan twee rolgestellen is niet
aan te bevelen, omdat dan niet bekend is of elke rol wel het gedeelte van den waterdruk zal opnemen, waartoe hij bestemd is (statisch onbepaald vraagstuk). Fraai
is in verband hiermede de oplossing, welke de waterstaatsingenieurs J. W. de
Vries en P. Ph. Janssen hebben toegepast voor de schutsluis te St.-Andries, waarbij
de deur op elken slagstijl rust met behulp van vier rollen en de statisch-bepaaldheid
is verkregen door de deur in hoogterichting in tweeën te verdeden, elk deel met
in totaal twee rollen per slagstijl (zie "de Ingenieur" no. 13 van 1934).
Speling in de deurnissen. Wat de gewenschte spelingen tusschen de
wielen (rollen) en de in de deursponning aanwezige rails betreft, zij verwezen
naar § 47, blz. 347. In verband met mogelijke ijsafzetting op de rails, waren de
spelingen een. weinig grooter te nemen, dan bij schuiven, waarbij geen hinder
van ijs zal worden ondervonden. Ook de merkbare lengteveranderingen van de
langere en in tegenstelling met in riolen geplaatste schuiven aan zonnewarmte
blootstaande deuren zullen op de keuze der spelingen van invloed zijn. In verband
met een en ander neme men de speling tusschen een wiel en de beide rails, welke
het flankeeren (rail en contrarail), in totaal 2 à 3 cm, en wanneer de wielen nimmer
beurtelings op den eenen en op den anderen rail loopen (dus één rail per wiel
en een dubbel stel wielen), 1½ à 2 cm. De speling tusschen de wielen voor de
dwarsgeleiding en de rails make men per wiel 1 cm.
Het is over het algemeen gewenscht de spelingen nastelbaar te maken, bv.
door de wielen op excentrische assen te monteeren (fig. 212 en blz. 322). Opgemerkt
zij, dat het nastelbaar maken geen zin heeft voor een wiel, dat tusschen een rail
en een contrarail is gevat,
Afdichting. Indien de deur doorloopend op haar rollen rust, moet de
afdichting langs de slagstijlen worden gevonden door het aanbrengen van, van houten
of koperen richels voorziene, veerende of scharnierende platen of van, met houten
richels of rubberstrooken afgewerkte, stalen naalden.
In beginsel zijn zulke afdichtingen minder fraai te achten omdat de druk
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er tegen, welke de waterdichte afsluiting moet bewerkstelligen, er te klein voor
is te achten, vooral, wanneer zij een weinig krom zijn of geraken, hetzij door het
trekken van het hout, hetzij door blijvende verbuiging (overschrijding van de
vloeigrens) als gevolg van het geklemd raken van een ongerechtigheid tusschen
aanslag en afdichting of plaatselijke ijsafzetting: ,,de kromte" zal er mogelijk
niet weer "uit" worden gedrukt.
Voor deuren, welke boven den hoogsten waterstand uitsteken, zouden bedoelde
zijafdichtingen zoowel aan de hoogwaterzijde (veerende platen loodrecht op
beplating) als aan de laagwaterzijde van de deur kunnen worden aangebracht.
Voor het geval de waterstand boven de deur kan stijgen (schachtsluis, fig. 50),
zal de zijafdichting uitsluitend aan de laagwaterzijde kunnen worden aangebracht,
omdatmen anders zou vastloopen met de horizontale afdichting aan de bovenzijde
van de deur (veerende platen in het vlak der beplating).
Naalden geven meer leknaden dan veerende platen. Aan de onderzijde is'
voor veerende platen de afdichting het minst fraai, omdat deze mogelijk zoo stijf
op den sluisvloer worden gedrukt, dat de wrijving te groot wordt om ze voor
de goede zijafdichting over den vloer opzij te schuiven.
Fraai ontworpen naalden hebben toepassing gevonden bij de hierboven
genoemde schutsluis te St-Andries. Aangezien zij geschikt zijn voor het keeren
van water naar twee zijden, komt er typisch op uit, dat de afdichtingen loodrecht
op elkander staan. De toegepaste naald is aangegeven in fig. 210. Afhankelijk

Fig. 210. Naald voor afdichting van de verticale naden tusschen de deur en het betonwerk
(He:deur van de schutsluis te St.-Andries).

van de richting van den waterdruk, is de afdichting dus aan de hoogwaterzijde.
vah de deur of aan de laagwaterzijde. Doordat de naald logischerwijze bestaat
uit twee loodrecht op elkander staande vlakken, is er een groote stijfheid door
verkregen. Kleine onregelmatigheden worden door rubberstrooken onschadelijk gemaakt.
Deur alleen gedurende het bewegen rustend op rollen. De beste
afdichting wordt verkregen door het aanslaghout met den vollen, tegen de deur
werkenden, horizontalen waterdruk op de slagstijlen te doen rusten. Eventueele
wielen zouden dan ontlast moeten zijn. Ten einde de deur te kunnen optrekken,
voordat de horizontale waterdruk geheel is verdwenen, is het gewenscht te
bevorderen dat de wielen den dan nog aanwezigen waterdruk van de aanslagen
overnemen. Hiertoe za !gebruik moeten worden gemaakt van een "afdrukinrichting".
Afdrukinrichting. Een bedoelde afdrukinrichting heeft toepassing gevonden bij de van hefdeuren voorziene schutsluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal.
Het toegepaste systeem, dat zich leent voor dubbele keering, is in beginsel aangegeven in fig. 211.
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De wielen W zijn op knievormige hefboomen gemonteerd, welke op een
ten opzichte van de deur vaste as (A) verdraaibaar zijn. Door aan een stang t,
waaraan de knieën in P scharnierend verbonden zijn, te trekken met een kracht T
worden de wielen naar buiten gedrukt. Hoe grooter T, met hoe meer kracht de
wielen de deur, tegen den waterdruk in, opzij zullen drukken. Of de wielen van
de eene deurzijde worden belast, of die van de andere. De trekstang moet stuiten
voordat de deur door de vier wielen tusschen de rails r zou worden geklemd.

Fig. 211. Schema van een afdrukinrichting voor een hefdeur;
1 = verbindingslid der knieën, scharnierend in B en B'.

Indien de trekkracht T gröoter zou zijn, dan het deuroverwicht, zou de deur
reeds omhoogrollen, voordat de stuit werd bereikt. De deurbeweging zou dan
mogelijk onrustig zijn, hetgeen ongewenscht is. Indien wij als limiet nemen T =
deuroverwicht en de verhouding in de hefboomen der knieën zoo groot mogelijk
is, bv. 1 : 2, dan is het beschreven systeem bruikbaar zoolang de horizontale
waterdruk tegen de deur niet grooter is dan 2 X dat overwicht (een en andere
onder verwaarloozing van de wrijving in de scharnierpunten).
Beschrijving afdrukinrichting Vreeswijk. Als voorbeeld van een uitgevoerde afdrukinrichting wordt die van de hefdeuren vàn de Beatrixsluis te
Vreeswijk nader beschouwd.
.
Zij is berekend op een waterdruk tegen de deur van ± 100 t, doch de normale
druk, waarbij zij zal worden gebruikt, is ten hoogste de helft, nl. de druk bij een
verval van 0,20 m, waarbij de deuren worden geopend ter verkorting van den vulof ledigingstijd.
Alle lagers en scharnierpunten, welke deel uitmaken van de deur of van de
afdrukinrichting, worden automatisch gesmeerd door hoogedrukvetpompen, welke
door twee van de zes op de deur gemonteerde schuiflierwerken worden aangedreven.
De wielen A (fig. 208) van de afdrukinrichting, welke niet van flenzen zijn
voorzien, dienen tevens als geleidingswielen l:ijdens het bewegen van de deur
in de deurnissen. Zij geven geleidelijk hun taak over aan de wielen B, welke over
de aan de heftorens verbonden deurgeleiding rollen. 'Laatstbedoelde wielen zijn
op lange assen bevestigd, welke mèt de wielen naar binnen kunnen worden gedrukt
om de deur vrij te maken van de aan de heftorens bevestigde geleiding, ten einde
haar uit de sluis te kunnen verwijderen. Om deze manipulatie te vereenvoudigen
zijn de sleden p aangebracht.
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Fig. 212. Detail van een afdrukinrichting
(excentrische assen).
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Voor geleiding in langsrichting van de deur zijn de flenslooze wielen C aan gebrachtt welke in de trekstang t van de afdrukinrichting zijn ingebouwd. Ten
behoeve van die wielen is onder dekzerkhoogte aan den langswand van de deurnis
een rail bevestigd en boven dekzerkhoogte aan de deurgeleiding van de heftorens.
In verband met het ten behoeve van het verkeer over de sluismuren noodzakelijke hiaat in de deurgeleidingent zijn ter weerszijden drie wielen C aanwezig. ·
Alle wielen zijn van in coquilles gegoten ijzer. De assen der wielen B en C
zijn excentrisch ten behoeve van het afstellen en na slijtage bijstellen van de wielen.
De wielen A kunnen worden af- of bijgesteld door het met behulp van vulplaten
wijzigen van de hoogteligging van den stuit St door het verdraaien van de excentrische asjes voor de bevestiging van de knieën aan de trekstang (fig. 212) of door
de lengte der verbindingsleden V met zulke asjes te wijzigen. Voorts is de trekstang
in dwarsrichting van de deur verstelbaar. Slechts haar verbinding met de bovenste
knieënt Pt wordt in die richting gefixeerd en wel door vulplaatjes: de verbinding
met de onderste knieënt Qt is steeds in dwarsrichting van de deur beweegbaar
en zal zich dus steeds vanzelf juist instellen.
Voorts is er nog gelegenheid geschapen om de deur door middel van door
de kopwanden gestoken balken B (fig. 63a) in de hefdeurbergplaats op te
hangen (gaten G).
Ter ondersteuning van de assent welke door het kopvlak van de deur zijn
gestoken en van de hierboven bedoelde balken ist waar noodig, evenwijdig aan
de kopwanden van de deur een hulpschot aangebracht. Verder zijn onder de
bovenste knieën nokken M uitgebouwd ter ondersteuning van de deur door een
balk, te leggen dwars over de deurnis, hetgeen van nut zou kunnen zijn bij
verwisseling van versleten kabels. Deze nokken zijn symetrisch ten opzichte
van het zwaartepunt van de deur aangebracht. Ten slotte ontwaren wij in fig. 208
(zijaanzicht) punt Rt dat dient voor de vergrendeling van de de'ur in de hefdeurbergplaats (fig. 63a ft G)t zulks om te voorkoment dat zij bij krachtigen zijwind zou
gaan slingeren.
Varianten. Een variant-afdrukinrichting voor een naar twee zijden keerende
deur toont fig. 213. Daarbij grijpt de trekkracht T excentrisch ten opzichte van
de deur aan.
'

1

Fig. 213. Variant afdrukinrichting voor hefdeur.
Als de waterdruk werkt volgens het pijltje, drukken de
wielen 1 en 3 af, in het
andere geval de wielen 2 en 4

Fig. 214. Veerend wiel om
deur af te drukken.
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Een ander soort afdrukinrichting, waarmede hetzelfde doel kan worden bereikt,
zijn wielen, welke dwars op de deur kunnen veeren (fig. 214). Bij zeer kleine
vervallen blijft de deur afgedrukt (toegepast bij het Wesel-Dattlenkanaal).
Beperkte toepassingsmogelijkheid. De bovenbehandelde afdrukinrichtingen zijn uiteraard niet geschikt om de deuren bij groote vervallen te openen:
de deuren zouden dan niet of nauwlijks mogen worden uitgebalanceerd (fig. 211
en 213). Ook zouden zij niet bij het bezwijken van de andere beweegbarè waterkeering in de sluis kunnen worden gesloten.
Om aan dat bezwaar tegemoet te komen is de afdrukinrichting te Vreeswijk
· door het insteken van een stalen wig te fixeeren met uitstaande wielen. Alsdan is
sluiting mogelijk, zij het ook op overbelaste wielen. Opgemerkt zij, dat de kans
op het bezwijken van een gesloten hefdeur uiterst gering is (zie § 45),
Grootere toepassingsmogelijkheid. Wenscht men een hefdeur onder
vollen waterdruk te openen, bv. wanneer deze in het van een keermuur voorziene
bovenhoofd van een kanaalsluis met groot verval is geplaatst (fig: 50), dan zou
de afdrukinrichting met een tweeden hefboom, h, kunnen worden uitgebreid
(fig. 215).

STUITEN VAST OP SCHUIF·

Fig. 215. Schema afdrukinrichting voor tweezijdig verval met tweeden hefboom (zie fig. 213).

Als .beginsel moet blijven gelden, dat de deur moet zijn afgedrukt, voordat zij
neiging vertoont omhoog te gaan.
Het bezwaar van deze .oplóssing is, dat de wielen door de groote doorbuiging
van de deur scheef op de rails zouden komen te staan. Met het afstellen van de
rails zou hiermede echter rekening kunnen worden gehouden (rails een weinig
scheef stellen).
Afdrukframe. Ten deze is de door fig. 216a en b voorgestelde oplossing
fraaier (fig. 216a, deur welke naar één zijde keert, fig. 216b, deur welke naar twee
zijden keert). De loopwielen van de schuif zijn in een frame vereenigd (wielen L,
afdrukframe), dat geheel los van de deur is. Zij loopen over aan het betonwerk
bevestigde looprails. Naast de loopwielen zijn wielen w op dezelfde as gemonteerd,
welke laatste bij het omhoogtrekken van het frame zullen loopen over hellende
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vlakken, welke bevestigd zijn in de kopwanden van de deur. Door de hellende
vlakken wordt de deur "afgedrukt", indien deze naar twee zijden keert, hetzij
dat de waterstand aan de eene of aan de andere zijde hoog is. De wielen L
en w loopen steeds in tegengestelde richting.
DOORSNEDE A- B
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Fig. 216b.
Afdrukframe
voor hefdeur, welke naar
twee zijden keeren kan.

Fig. 216a. Afdrukframe voor hefdeur, welke naar één zijde keert.

Aangezien de kopwanden van de deur niet waterdicht kunnen zijn, is bij ,
dubbele keering een dubbele beplating vereischt, hetgeen een bezwaar is te achten
(men verzuime niet het frame ten behoeve van het onderhoud toegankelijk te maken).
Het gebruik van een afdrukframe moet voor van schuiven voorziene deuren
worden ontraden. Trouwens het is dan geheel overbodig te achten.
Het systeem is bij voorkeur toe te passen voor de bovensluishoofden van
kanaalsluizen met groot verval, waarbij onder de deur een stortmuur is aangebracht
(fig. 50). Hierbij is het verval eenzijdig en zijn geen schuiven in de deuren vereischt.
Het frame vindt stuit zoodra de deur voldoende vrij van haar aanslagen is.
Deze stuit is in verband met de slijtage van rails of wielen verstelbaar. Het verdient
aanbeveling de oploopvlakken van zeer hard roestvrij staal te vervaardigen, zulks
om slijtage, mede door roest, te beperken.
Aangezien de wielas.sen in verband met de groote wieldrukken. zwaar zullen
moeten worden, terwijl de diameter van de wielen w niet te groot mag zijn om
geborgen te worden in de kopwanden van de deur, is het gewenscht daarvoor
waterdichte rollagers toe te passen. Doch ook voor de andere wielen verdienen
zulke lagers, ter verkleining van den bewegingsweerstand, overweging.
Doord;it de deurbelasting alleen wordt overgebracht ter plaatse van de eindschotten van de deur, zal de doorbuiging van de deur praktisch geen invloed hebben
op den stand der wielen L.
Wanneer de deur in laagsten stand stuit heeft gevonden moet het frame
nog wat zakken om de deur gelegenheid te geven door den horizontalen waterdruk
op haar aanslagen te rusten, waartoe het framegewicht voldoende zal zijn. Het
zal ten overvloede nog door den waterdruk, mede in verband met de oploopvlakken,
omlaag worden geperst.
Keert de deur naar twee zijden, zoo zijn de oploopvlakken voor de wielen w
volgens fig. 216b in te richten.
Voor het geval men een hefdeur zou willen dichtdrukken - praktisch weinig
324

voorkomend geval - zoo zou het afdrukframe kunnen worden verbonden met
opvouwbare heugelstangen (§ 53). Ondervindt de deur een weerstand, zoo zal
het frame blijven zakken, terwijl de deur tegen haar aanslagen komt te rusten.
Indien nu symetrisch onder de oploopvlakken van fig. 2166 andere zijn gemaakt
(fig. 217), zal bij verder doordrukken van het afdrukframe de deur opnieuw
worden afgedrukt en aldus naar den laagsten stand kunnen worden gebracht.
Eenmaal in laagsten stand gekomen, moet het frame mogelijk weer wat worden
opgetrokken om de wielen w vrij van alle oploopvlakken te maken (wielas in stand
I-I van fig. 217). Aangezien niet te voren is te voorspellen of de deur gewillig
met het frame zal zakken, is het gewenscht het frame steeds eerst in laagsten stand
te brengen en dan weer tot in stand I-I van fig. 217 op te lichten.
Opgemerkt zij, dat er bij deze constructie (fig. 217) kans bestaat, dat de
deur plotseling zal zakken totdat zij weer stuit vindt op het frame. Zulks kan
worden voorkomen door vloeistofbuffers tusschen deur en frame.
Getallenvoorbeeld.
Een 20 m lange en 40 t zware deur keert 5,5 m water, Aan de laagwaterzijde staat het
water onder de deur: het verval is dus grooter dan 5,5 m. De horizontale waterdruk is
½• 5,5 2 • 20 = 302,5 t.
,
Indien de oploopvlakken onder een helling van 25 : l zijn gemaakt, is dus, behoudens
de geringe wrijvingsverliezen, een deurgewicht van ± 12 t noodig om te voorkomen, dat de
deur omhoog gaat voordat de stuit is bereikt. De deur kan dus gedeeltelijk worden uitgebalanceerd. Om 1 cm af te drukken moet het frame over een hoogte van 0,25 m op de oploopvlakken loopen.

Fig. 217. Variant op fig. 216b om het
mogelijk te maken de deur omlaag te
drukken.

Fig. 218. Hefdeur, geschikt om tevens
voor het spuien van ijs te worden gebezigd.

B ij k o m s t i g e v o o r d e e 1 e n. Met een afdrukframe kan het voordeel
worden verkregen, dat alle dichtingsvlakken van de deur in één vlak komen te
liggen. Om de kolk te vullen trekt men de deur een weinig omhoog (fig. 218).
De onderaanslag zou op een veerende plaat kunnen worden bevestigd of van een
zeeg voorzien (aangezien het verval nagenoeg constant is, is de zeeg vrij zuiver
volgens de elastische lijn te maken, hetgeen zelfs proefondervindelijk is na te gaan).
IJs af v o e r. Een ander bijkomstig voordeel is, dat de deur ten behoeve van
spuien van het ijs tot onder den waterspiegel zou kunnen wegzakken: het drijfijs
wordt dan over de deur heen afgevoerd, waartoe haar bovenkant een doelmatigen
vorm zou kunnen verkrijgen (zie ook §§ 21a en 46).
In normale gevallen zou de deur dan aan den onderkant niet den stuit kunnen
vinden, welke noodig is om haar los van het frame te krijgen. Daarom moet deze
op een andere plaats worden gemaakt: de loopbrug zou een weinig over de sluis325

muren kunnen heen steken en daarop stuit kunnen vinden (wanneer geen loopbrug
aanwezig zou zijn, zouden uitgestoken grendels daartoe kunnen dienen).
Ten behoeve van het spuien van ijs zou de brug op eenvoudige wijze los
van de deur kunnen worden gemaakt en deze laatste nog wat verder omlaag kunnen
worden gelaten. Alsdan zou zij in de sponning stuit kunnen vinden of aan de brug
kunnen worden opgehangen door bemiddeling van stalen schakels, welke in de
deurnissen zouden moeten worden geplaatst om den ijsafvoer niet te belemmeren.
Bezinksel uit den "zak" in den stortmuur onder de deur zou kunnen worden
verwijderd door een grijper, welke zijn railbaan heeft onder aan de opgetrokken
deur. Normaal is de grijper op een der sluismuren opgesteld. Men heeft dan
slechts de rail, waaraan hij hangt met dien onder de deur te verbinden. Ook zou
de grijper blijvend aan den horizontalen balk van het hefportaal, bv. tegen een
der heftorens, kunnen hangen. De "zak" zou daartoe aan de hoogwaterzijde van
de deur wat kunnen worden uitgebreid (zie fig. 218, stippellijnen). Alsdan zou
het verwijderen van het bezinksel geheel onafhankelijk van het sluisbedrijf, tusschen
de scheepvaart door, kunnen plaats hebben, hetgeen een voordeel beduidt.
Onderaanslag. Behalve in het hierboven beschreven geval bestaat de
onderaanslag uit een houten aanslaglijst (bv. eikenhout), welke koud op een in
het beton opgenomen stalen aanslag komt te rusten. Wanneer de deur door den
waterdruk of door een afdrukinrichting in haar sponning een weinig heen en weer
zal gaan, zou een in het hout gevatte of er op bevestigde rubberstrook niet
voldoen (zie blz. 237).
§ 43.

DOKDEUREN VOOR SCHUTSLUIZEN.

Bij den sluizenbouw heeft men met dokdeuren te maken ter afsluiting van
de deurkassen of van een deurendok, deel uitmakende van een, van groote roldeuren
voorzien, sluizencomplex (zie § 23c).
Te stellen eischen. Aan haar zijn bijzondere eischen te stellen:
a. zij moeten in staat zijn zeer groote vervallen te keeren;
b. zij moeten, vooral als het deurkassen betreft, snel en op eenvoudige
wijze kunnen worden aangebracht, verwijderd en opgeborgen.
Aan de hand van een voorbeeld zullen wij zien, hoe een dokdeur aan bovenstaande kan worden aangepast. Wij kiezen daarvoor de dokdeur, ter plaatse
genoemd "afsluitcaisson voor de deur kassen" of kortweg "afsluitcaisson", voor
de Noordersluis te IJmuiden (fig. 219 en§ 23c), welke,om hem tegen aanvaring
te vrijwaren, buiten den dag van de sluis is geplaatst, hoewel zulks een grootere
roldeurlengte impliceert. Als staalconstructie vereischt hij nauwlijks bespreking.
Constructie. Gezien de geringe lengte is afgezien van het toepassen van
buckelplaten o.d. Immers zouden ter wille van de stijfheid en van het opnemen
van de spankracht in de buckelplaten de uiterste velden van de beplating uit vlakke
platen moeten worden samengesteld, zoodat er nauwlijks gelegenheid zou bestaan
om buckelplaten te plaatsen.
Het groote verval zou in het onderste gedeelte van den caisson een zeer zware
beplating vereischen.
Aangezien de eerste wereldoorlog juist achter den rug was en bijgevolg alle
materiaal schaarsch en duur, is gezonnen naar uiterste materiaalbesparing. Zulks
is bereikt door den waterdruk over beide beplatingen te verdeden (er waren twee
beplatingen noodig om den caisson drijfvermogen te geven). Daartoe blijft het water
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bij drooggelegde deurkas in den caisson tot halverwege het grootste verval staan
(fig. 220). Om te voorkomen, dat de binnenwand bij lekkage van den anderen
wand toch den vollen waterdruk zou hebben te keeren, zijn niet-afsluitbare buizen b
aangebracht bij wijze van veiligheidsklep 1 ). Mocht de binnenwand lek zijn of
tijdens de werkzaamheden in het dok zijn lekgestooten - iets dat steeds is te
constateeren - dan moet door den afsluiter c zooveel water in het inwendige van
den caisson worden gelaten, dat, als bewijs dat de hoeveelheid juist is, buizen b
even gaan druppelen.
.
·
Aangezien de exploitatie van de Noordersluis geen anderen drijvenden bok
vereischt, dan een voor het verwijderen van de vrij lichte rolwagens onder de
deuren, werd het onjuist geacht het plaatsen en verwijderen van den afsluitca1sson
afhankelijk te stellen van een bok, welke niet steeds onmiddellijk beschikbaar is
en zeker niet ter plaatse aanwezig, hetgeen met het oog op den spoed, welke veelal
bij het verrichten van r_eparaties zou moeten worden betracht, ontoelaatbaar
zou zijn. Daarom is van het beginsel uitgegaan, dat de afsluitcaisson zonder de
hulp van een bok geplaatst, verwijderd en geborgen moet kunnen worden.
Bij het uitwerken van de plannen bleek toevallig, dat de te treffen voorzieningen
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Overzichtsteekening van den afsluitcaisson voor de deurkassen van de Noordersluis
te IJmuiden.
Voor noot, zie blz 328.
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Fig. 220. Bijzonderheden gedurende het gebruik van den afsluitcaisson volgens fig. 219.

geheel in overeenstemming waren met die, welke het doorvoeren van een uiterste
materiaalbesparing vereischte. Wij kunnen zelfs zeggen, dat het laatste secundair
is geworden.
Manoeuvreeren met den caisson. Ten einde duidelijk te maken, waaruit
de voorzieningen betreffende het manoeuvreeren met den caisson bestonden,
zullen wij uitgaan van den plat-:drijvenden caisson (fig. 220: stand I). Door het
openen van afsluiter c vullen de twee onderste vakken zich met wat~r (de ventielen

Fig. 221.
1)

Dokdeur met symetrische dwarsdoorsnede.

Heeft men deuren voor groote scheepsdokken, waarbij liefst terwille van het verfonderhoud

of de eene zijde naar het dok wordt gekeerd, of de andere, dan zouden aan elke beplatingszijde buizen b

kunnen worden aangebracht (fig. 221), welke afsluitbaar zijn door scharnierende kleppen k: de klep
aan de waterkeerende zijde zal worden aangedrukt, de andere opengedrukt door het eventueel
ontwijkende water. Veiligheidshalve mogen de !deppen niet bedienbaar zijn. Men mocht eens vergeten
ze te openen!
Voor zulke deuren is het in horizontaal-drijvenden toestand wentelen van secundair belang.
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a zijn nog gesloten), terwijl lucht zich door de luchtbuis kan verwijderen. De
caisson komt dan in stand II. In dien stand wordt hij voor de deurkas gedreven
en met behulp van takels onder het verder zinken, bewerkstelligd door het openen
van de ventielen a, tegen de aanslagen aangedrukt. Daarbij moet het ondereinde
naar de deurkas wijzen. Onder het dieper zakken wordt de caisson door aan het
betonwerk aangebrachte leidvlakken zoodanig geleid, dat het ondereinde, dat
naar het profiel van vloer en rails is gecontramald, waterdicht op den vloer komt
te rusten.
Tijdens het gebruik van den caisson moeten de ventielen a open blijven,
• zoodat het water in het tusschen den vijfden en zesden regel gelegen vak inderdaad
zal drukken op dat in de vakken daaronder.
Hoewel de onderkant van den caisson waterdicht op den vloer afsluit, moet
een duiker door het insteken van houten wiggen de waterdichtheid perfectioneeren:
eenige speling ter plaatse van de verticale vlakken van de slagdrempels is niet
te ontgaan. Het railprofiel is ter plaatse van den caisson naast het lijf opgevuld
met vastgelaschte stukken staal.
De waterdichte afsluiting bleek volkomen te zijn. Het aanbrengen van eenig
kolengruis langs den buitenkant van de verticale aanslagen en den onderaanslag
kon daarbij niet worden ontbeerd. Het is bovendien gewenscht vóór het plaatsen
onder het aanslaghout wat hennep of mospapier aan te brengen. Bij het storten
van eenig kolengruis langs de verticale aanslagen "hoort" men de lekken achtereenvolgens stoppen.
Het verwijderen van den caisson geschiedt met behulp van samengeperste
lucht, geleverd door een stationnairen compressor, welke toch reeds voor de
sluisdeuren (ledigen van de luchtkist) noodig was. Tijdens het verdringen van
het water uit het inwendige van den caisson, gaat deze geleidelijk naar stand I
terug, gedurende welke manoeuvre het water uit de buizen b ontwijkt. Het ondereinde van die buizen heeft den gebogen vorm gekregen om te bewerkstelligen,
dat het gedurende het wentelen van den caisson steeds in het water blijft. Doordat
de caisson in verticalen stand steeds drijft met het ondereinde naar de deurkas
gericht, staat de richting van wentelen vast: de binnen beplating komt in horizontalen
deurstand steeds boven.
.
Opgemerkt zij, dat de druk van de samengeperste lucht gedurende het wentelen
allengs afneemt (het verwijderen van water gaat hoe langer hoe sneller) en dat
gevoegelijk -met het toevoeren van ~amengeperste lucht kan worden opgehouden
zoodra de zich in de binnenbeplating bevindende monden der buizen b boven
water zijn gekomen: er kan dan geen water meer in het inwendige van den caîsson
terugvloeien. Het daarna nog in den caisson aanwezige water kan door in de
beplating aanwezige bronzen schroefdoppen worden verwijderd, nadat hij op het
droge is gebracht. Dit laatste geschiedt op de deurenhelling, welke ten behoeve
van de puntdeuren der andere sluizen te IJmuiden aanwezig is.
Het verwijderen van het water door in den caisson opgestelde pompen zou
onpraktisch zijn, omdat deze onder het verwijderen over een hoek van bijna 90°
wentelt. Bovendien zouden de pompen van wege de zuighoogte zeç:r laag moeten
worden aangebracht en dan gedurende het plaatsen en het gebruik van den caisson
onder water komen.
Opgemerkt zij, dat de caisson, ook gedurende het wentelen, stabiel moet
zijn. In het onderhavige geval dreigt de stabiliteit onder het wentelen even verloren
te gaan, doch wordt bijtijds hervonden, doordat de caisson dan om een loodrecht
op de beplating gerichte as tot in een scheven stand gaat draaien. De stabiliteit
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zou beter zijn, indien er een waterdicht dwarsschot in zou zijn aangebracht, doch
zulks is niet geschied - was ook niet strikt noodig - omdat de buizen b dan
slechts elkanders reserve zouden zijn, 1ndien ook een afsluiter zou zijn aangebracht
in het tusschenschot, hetgeen een complicatie meer zou geven en de veiligheid
benadeelen, omdat het openen daarvan wellicht zal worden vergeten.
Droogmalen, drooghouden en weer vullen van de deurkas. Ten
behoeve van het droogmalen der deurkassen is in een der wanden daarvan een
groote pomp aangebracht, terwijl het onderste water, benevens het lek- en regenwater, kan worden verwijderd met behulp van een pompaggregaat van gering
vermogen, dat op een betonnen bordes op eenige meters boven den deurkasbodem
wordt geplaatst.
Bij het buitensluishoofd (twee naast elkander gelegen deurkassen) moest
worden voorkomen, dat ooit beide kassen gelijktijdig worden leeggepompt: daarvoor
zou de betonconstructie van den middenmuur met voetplaat (fig. 38) te licht
zijn. Vandaar, dat de groote pomp tot drooglegging van de deurkas, in dien
middenmuur opgesteld, steeds water van de eene naar de andere kas pompt, welke
van de kassen ook wordt drooggelegd.
Het vullen van de ledige deurkas geschiedt door den in den caisson
aanwezigen afsluiter c (via de buizen b) en door.afsluiters in dwars door den caisson
gaande buizen.
§ 44.

CONSTRUCTIEVE DETAILS VAN STALEN DEUREN.

In deze § zullen slechts enkele hoofdzaken worden besproken. Verondersteld
wordt, dat de lezer volkomen op de hoogte is van staalconstructies in het algemeen.
Geklonken of gelaschte deuren. In de eerste plaats zal de vraag onder
de oogen worden gezien, of deuren geklonken dan wel gelascht moeten worden
(met lasschen wordt hier electrisch lasschen bedoeld).
Tot voor enkele jaren werden uitsluitend geklonken deuren vervaardigd,
tegenwoordig hoe langer hoe meer gelaschte. Het laat zich aanzien, dat het lasschen
het klinken, behoudens in bijzondere met de montage verband houdende gevallen,
geheel zal verdringen.
.
Een voordeel van gelaschte deuren is, dat zij vèel lichter zijn dan geklonken
deuren (15 à 40%), Zoo zou een puntdeur van de in het Amsterdam-Rijnkanaal
tusschen Jutphaas en Wijk bij Duurstede gebouwde 26 m wijde keersluis 43,5 t
vloeistaal bevatten, indien zij geklonken zou zijn en ± 36 t gelascht.
Bovendien zijn gelaschte deuren stijver.
Ondanks het veel kleinere gewicht was voor den oorlog de prijs van gelaschte
deuren ongeveer gelijk aan dien van geklonken, maar het geringere gewicht heeft,
vooral bij deuren, welke niet van een luchtkist zijn voorzien, het groote voordeel
van geringere slijtage van de taatsen en taatskommen, de eenige z;ich blijvend
onder water bevindende aan slijtage onderhevige onderdeden van puntdeursluizen.
Indien een of meer deuren op de bouwplaats van de sluis moeten worden
vervaardigd (bv. om een keering in de sluis te vormen, voordat het buitenwater
kan worden toegelaten) heeft men een hierboven bedoeld geval, dat een volledig
gelaschte constructie niet op haar plaats is. Wel zouden onderdeden te voren in
de fabriek kunnen worden gelascht, zooals zware liggers met gedeelten der beplatingen en verstijvingen, juist nog geschikt om afzonderlijk naar de bouwplaats
te worden vervoerd. Verder zouden ook op de bouwplaats onderdeden kunnen
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Constructieve details van geklonken deuren tegenover gelaschte deuren.
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worden gelascht, welke kromtrekken van de deur niet ten gevolge zullen hebben,
zooals de verbinding van de verstijvingen van de beplating met de liggers en
het ter wille van de waterdichtheid lasschen van de naden van de beplating in
de plaats van "koken".
'
Het nadeel van gelaschte deuren, het kromtrekken, is onschadelijk te maken
door de aanslagen en opleggingen (roldeuren) nauwkeurig af te stellen of bij te
werken nadat de deur overigens gereed is. Mocht de deur liggende zijn vervaardigd,
dan is het gewenscht haar overeind bij te werken, omdat zij door de zwaartekracht
liggend een ander kromte zal hebben dan staand.
De moeilijkheid van het ontwerpen van een deur van gelaschte constructie
is, dat tot nog toe slechts weinig balkprofielen aan zulk een wijze van construeeren
zijn aangepast. Volgens de geldende voorschriften mag voor laschconstructie
slechts Bessemer staal worden gebezigd, waardoor Dinbalken zouden zijn buitengesloten. Het is evenwel niet noodig de voorschriften ten deze precies aan te
houden, omdat de groote deurbelastingen steeds rustig zijn.
Fabrieken. Tot voor betrekkelijk korten tijd behoorde het maken van groote
deuren meer tot het arbeidsgebied van constructie-werkplaatsen dan tot dat van
scheepswerven. Tegenwoordig houden er werven zich hoe langer hoe meer mede
bezig. De eerste groote sluisdeuren, welke in Nederland door een scheepswerf
zijn gebouwd zijn die van de Noordersluis te IJmuiden. Sedertdien zijn vele deuren
door scheepswerven vervaardigd.
De constructiewerkplaatsen hebben geleidelijk vele details van de werven
overgenomen, zooals die, welke de waterdichtheid óf gewichtsbesparing bevorderen.
Zoo hebben de werven hier voor geklonken constructies ingevoerd het "jogglen"
en "splitsen" van platen en het gebruik van opvulwiggen in de plaats van vulplaten.
Verder hebben zij voor zulke constructies ingevoerd het verhoogen van de
waterdichtheid der daarvoor in aanmerking komende onderdeden, zooals luchtkisten, door het slingerend tusschen de nagels door verwerken van in loodwit
gedrenkte katoenen draden en van teervilt. Evenwel kan het "koken" niet
achterwege blijven.
Voor beplatingen is een waterdichte nagelafstand -noodig (3 à 4d, waarin d
de nageldiameter is).
Met laschwerk is de waterdichtheid op eenvoudiger wijze te bereiken dan
met klinkwerk.
Details. Toepassing van stripijzer voor verstijving en vooral aan een der
buitenzijden van de deur is verwerpelijk. Deze worden steeds krom door stooten
of meren van vaartuigjes, welke voor het onderhoud dienst doen. De voorkeur
moet worden gegeven aan stijve L -stalen (bv. ongelijkbeenige L -stalen met
het lange been wijzende in het inwendige van de deur).
Figuur 222 geeft naast elkander de_ details van enkele onderdeden in
gelaschte en in geklonken constructie, waaruit de materiaalbesparing zal blijken.
Opgemerkt zij, dat laschnaden loodrecht op de krachtrichting in zwaarbelaste
strippen zooveel mogelijk moeten worden vermeden (kerfwerking door laschnaad),
zoodat de oplossing van fig. 222, rechterkolom links II, slechter is dan de er
rechts naast geteekende.
§ 45.

MAATREGELEN TEGEN AANVARINGEN.

Oorzaken van aanvaringen. Sluisdeuren, welke, gesloten zijnde, een
markant obstakel vormen voor in de sluis binnenkomende schepen, worden vrij
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dikwijls aangevaren, nl. wanneer een schip er niet in slaagt tijdig tot stilstand te
komen. Zulks zou verschillende oorzaken kunnen hebben.
Zoo zou de bediening van een schip kunnen rekenen op opstuwing er vóór,
welke door de groote sluiswijdte mogelijk niet zal optreden. Dit was de oorzaak,
dat omstreeks 1920 1 ) de sluisdeuren van de 45 m wijde sluizen van het NoordOostzeekanaal gemiddeld per jaar acht maal werden aangevaren: gerekend werd
op opstuwing naar analogie van de nauwere oudere sluizen.
Voorts kan het commando "achteruitslaan met de schroeven" verkeerd worden
uitgevoerd of kan het voortstuwingsmechanisme op een kritiek oogenblik weigeren.
Bij binnenschepen, waarvan de bemanning de bolders zelf bedient, kan een
aanvaring ontstaan door het "missen" van den gewenschten bolder.
Gevolgen van aanvaringen. De gevolgen van aanvaringen kunnen tweeledig zijn: ten eerste zou de door de deur(en) gevormde waterkeering kunnen
bezwijken, ten tweede zouden alleen de deuren kunnen worden ontzet of
beschadigd. Het eerstgenoemde gevolg van een aanvaring zal over het algemeen
funest zijn. Zoo zou het bovenpand van een kanàal kunnen leegloopen, het water
van een lager gelegen pand bijgevolg over zijn oevers kunnen treden of schepen
door een verwoeden waterstroom kunnen worden meegesleurd en tegen elkander
.of tegen een kunstwerk of de oevers kunnen stukslaan.
Indien daarentegen de waterhering als geheel intact blijft, zijn de andere
deuren van de sluis, onafhankelijk van het deurtype, doorgaans te sluiten en zijn
de beschadigde deuren vervolgens uit te wisselen en te repareeren.
Deurtype in verband met aanvaringen. Van de voornaamste deurtypen
kunnen puntdeuren aanvaringen het slechtste verdragen. Terwijl hefdeuren en
zware roldeuren bij normale aanvaringen slechts plaatselijk zullen worden ontzet 2),
niet echter zoodanig, dat zij niet meer zouden kunnen worden gebruikt voor het
op gang houden van het sluisbedrijf, zou een door puntdeuren gevormde waterkeering, zoodanig tegen den waterdruk in aangevaren, dat de voorharren hun
steun verliezen, zelfs in haar geheel kunnen bezwijken en door den daardoor
ontstanen waterstroom kunnen worden medegesleurd. Ook is een voorbeeld
bekend (sluis te Maasbracht in het Julianakanaal in 1942), dat de door puntdeuren
gevormde waterkeenng bezweek door een aanvaring in de andere richting. Het
betrof in dat geval puntdeuren met gecombineerde dichtheids- en spatkrachtaanslag
(zie fig. 184): door de aanvaring wijzigde de resulteerende spatkracht van richting,
waardoor de aanslag van den slagstijl afschoof (zie ook§ 39). Waren beide aanslagen
gescheiden geweest, dan zou een vernielen van de waterkeering door een aanvaring
in de richting van den waterdruk minder te vreezen zijn geweest. In het onderhavige
geval waren de deuren op zichzelf vrij gaaf gebleven; alleen de draaipunten waren
vernield.
Middelen om aanvaring praktisch onmogelijk te maken. Zeevaart.
Bij . de van puntdeuren voorziene 33,50 m wijde sluizen van het Panamakanaal
(verval tot 10 m) wil men om strategische redenen elke· aanvaring, per ongeluk
of met opzet, voorkomen. Hiertoe worden in de eerste plaats alle schepen per sé
in en uit de sluizen gesleept door op de sluismuren rijdende tractoren, waaraan
zij ook tijdens het schutten bevestigd blijven, en in de tweede plaats worden de
1)

Kort na den eersten wereldoorlog.
Gedurende den laatsten grooten oorlog zijn de roldeuren van de 50 m wijde sluis te St.-Nazaire
volgens de persberichten door een met volle snelheid varende torpedojager geramd. Tegen zulk een
aanvaring behoeft een deur niet bestand te zijn!
2
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Ontwerp van meegevende kettingen tot het afremmen van schepen ter voorkoming van
van aanvaringen van de gesloten zijnde deur(en) (veiligheidskettingen).

deuren door zware kettingen (veiligheidskettingen) beschermd. Deze zijn niet
van het type, in 1667 gebezigd om Londen tegen de opvarende Nederlandsche
vloot te beschermen, doch kettingen, waarvan de bevestigingspunten in de muren
onder het uitoefenen van een groote kracht kunnen meegeven. De kettingen
worden telkens na het passeeren van de schepen gespannen en gespannen gehouden,
totdat een volgend schip moet worden doorgelaten.
De bevestigingspunten in de muren worden gevormd door hydraulische
remmen. Door het inpompen van vloeistof worden de kettingen gespannen, door
het uitpompen neergelaten. Dat niet slechts één der einden yan de kettingen aldus
is bevestigd, doch beide, vindt zijn reden in de rechtmatige vrees, dat de kettingen
nabij het starre bevestigingspunt niet loodrecht naar omlaag zouden komen te
hangen, doch schuin de kolk in, aldus de scheepvaart hinderende.
De kettingen zijn in staat om een schip van 10000 t waterverplaatsing af te
remmen bij een snelheid van 2 m per sec. De remweg is daarbij 21 m, de maximale
kettingkracht ongeveer 100 t (de zekerheid van de kettingen is, evenals van de
geheele installatie, een 4 à 5-voudige).
Een ontwerp van veiligheidskettingen, vrij naar de voor het Panamakanaal
toegepaste installatie ontworpen, is aangegeven in fig. 223~
Voor de van roldeuren voorziene 50 m wijde Noordersluis te IJmuiden (max.
verval 4,50 m) is slechts de gelegenheid geschapen om veiligheidskettingen aan
te brengen (,,kettingblokken" J en R 3 , en kelderruimte in N 2, fig. 38), doch men
begint met de 'kat uit den boom te kijken, tot nog toe met succes. Dat men die
sluis aldus heeft durven voorzien, vindt zijn oorzaak in het gebruikte deurtype,
dat met het oog op aanvaringen minder gevaarlijk is, het veel kleinere verval,
dan bij het Panamakanaal, dat bovendien periodiek verdwijnt, en het vertrouwen,
dat de zeelieden zoo langzamerhand wel aan wijde sluizen, waarbij niet op eenige
afremmende opstuwing vóór het schip mag worden gerekend, gewend zullen
zijn geraakt.
Met het toepassen van veiligheidskettingen wordt de nuttige kolklengte
ten zeerste verkleind. Er behoeft in normale gevallen ~chter geen bezwaar tegen
te bestaan, te lange schepen door te schutten zonder van de kettingen gebruik
te maken.
Tegen de gevolgen van zeer kleine aanvaringen van de deuren van de Noordersluis, speciaal van de luchtkisten en van de buckelplaten, zijn deze eerste beschermd
door in het vlak van het bovendek aangebrachte wrijflijsten, welke er 0,50 m
buiten uitsteken, en welke gedurende de beweging van de deuren bovendien
als wrijfbalken fungeeren (zie fig. 245, e).
Voor de 20 m wijde zeesluizen van het Trollhattänkanaal nabij Stockholm
(zeer klein verval) zijn eveneens kettingen toegepast, welke echter onder het vieren
bij het afremmen van een schip, electrisch worden afgeremd, en ook aldus worden
gespannen en neergelaten.
B i n n e n s c h e e p v a a r t. Voor sluizen van de binnenscheepvaart worden
aanvaringen wel eens voorkomen door zware liggers vóór de deuren te plaatsen.
Bij hefdeuren zouden deze met de deur op en neer kunnen gaan. Bij de andere
deurtypen zouden zij, aangenomen, dat de doorvaarthoogte begrensd mag zijn,
onafhankelijk van de deuren kunnen worden bewogen langs speciaal daarvoor
aangebrachte heftorens. De afstand van de balken tot de deuren is al naar gelang
van de sluiswijdte 2 tot 4 m te nemen. De balken zijn in sponningen gevat, waarin
zij bij aanvaring steun vinden. Het er mede gesorteerde effect zal aanzienlijk
worden verhoogd door de balken, bij aanvaring, na het door de vervorming
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verdwijnen van een zekere speling, te doen haken achter de sponning, welke
daartoe is verwijd ten behoeve van een verbreed balkeinde. Alsdan zal de balk,
al vloeiende, door een door de aanvaring in het leven geroepen trekkracht, worden
gerekt, daarbij de levende kracht van het vaartuig vernietigende.
Op de veerkracht van de veiligheidsbalken zal niet mogen worden gerekend:
deze is te gering om eenig effect te sorteeren. Maar er wordt geredeneerd, dat
het beter is de balken te vernielen dan de deur. Het in depot houden van reservebalken en van snijapparaten voor het doorbranden van vastgeloopen vervormde
balken is gewenscht te achten.
Een houten bekleeding van de deuren of het aanbrengen van wrijfhouten
zal niet aan het gestelde doel beantwoorden: het hout zal bij de geringste aanvaring
worden afgekneld, zonder dat daarvoor een hoeveelheid arbeid van eenig belang
wordt verbruikt (te korte weg):
Maatregelen om de gevolgen van zware aanvaringen te neutraliseeren.

In de plaats van het beschermen van de deuren zelve worden bij toepassing van
puntdeuren wel eens maatregelen beraamd om de gevolgen van het bezwijken
van de beweegbare waterkeering te neutraliseeren, nl. maatregelen om den na
het bezwijken ontstanen waterstroom te stuiten.
Zoo zou bij sluizen met beperkte doorvaarthoogte het bovenhoofd kunnen
worden ingericht volgens fig. 48 en voorzien kunnen worden van een hefdeur,
welke te allen tijde is te sluiten (zie blz. 118). Aldus wordt de sluis te Tiel in het
Amsterdam-Rijnkanaal ingericht, welke sluis voorzien is van drie stel puntdeuren
en in het bovenhoofcl een hefdeur, welke, behalve met een normale afdrukinrichting,
is uitgerust met zware wielen, die in opgetrokken stand van de deur, onbelast
dus, door een zich op de deur bevindend handliertje naar buiten kunnen worden
gedraaid en aldus in werking worden gesteld.
Ook treft men wel in kanalen, in de nabijheid van de sluizen, keersluizen aan,
voorzien van een te allen tijde te sluiten beweegbare waterkeering, welke moet
dienen om bij het bezwijken van de beweegbare waterkeering van de sluis, althans
het water uit het kanaal vast te houden (Dortmund-Ems-kapaal).
Wanneer een onbeperkte doorvaarthoogte gevorderd is, zou de eventueele
waterstroom door een niet te breede sluis gestremd kunnen worden door het
neerlaten van schotbalken. Aangezien normale schotbalken zich daartoe niet
zullen leenen - zij kunnen niet in fel stroomend water worden neergelaten - ,
zouden er ronde buizen voor kunnen worden gebezigd. Zulks zal bij voorkomende
gelegenheid geschieden bij de 7 m wijde toegangssluizen naar de Noordoostpolder
van de Zuiderzeedroogmaking (maximum verval ± 9 m), zooals Ir. F. J. van der
Bom mededeelt in" Weg en Waterbouw" 'no. 5 /6 van 1943. De buizen, rond 500 mm,
kunnen blijkens in het waterbouwkundig laboratorium te Delft verrichte proeven
in het felstroomende water voldoende zakken, indien haar de gelegenheid om
naar omlaag te "rollen" niet wordt ontnomen. Na het stellen van de noodkeering
zijn de deuren van de intact gebleven waterkeering in stil water te sluiten.
Bij de sluizen van het Panamakanaal is om een eventueelen stroom te keeren
- hier geldt blijkbaar het beginsel: zeker is zeker - nog in de sluizen een naaldstuw
aangebracht, bestaande uit een draaibrug en uit naalden, welk hulpmiddel ook
zou kunnen worden toegepast, wanneer een binnenscheepvaartsluis te breed is
voor het toepassen van buisvormige schotbalken.
Sluizen met puntdeuren. Bij van puntdeuren voorziene sluizen is het
bezwijken van de beweegbare waterkeering te voorkomen door de deuren op
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elkander te vergrendelen in den geest als weergegeven door fig. 199, met dat
verschil echter, dat het, wanneer de vergrendeling werkt, niet op waterdichtheid
aankomt. Er mag dan ook een ruime speling aanwezig zijn in het in de vork passend
oog, terwijl het scharnierende lid als zoodanig kan w:orden gemist. Opgemerkt
zij, dat de taats en de halsbeugel met wat daarmede samenhangt~ wat de sterkte 1
betreft, met de vergrendeling moeten harmonieeren. Een en ander moet .zoo stevig
.zijn, dat de deurregels eerder blijvend .zullen verbuigen, dan dat de harren loslaten 1).
Sluizen voor eb en vloed. Opgemerkt .zij ten slotte, dat het onbruikbaar
worden van een door puntdeuren gevormde wat~rkeering minder fataal is voor
de scheepvaart bij sluizen aan zee, voorzien van eb- en vloeddeuren, dan bij sluizen
met uitsluitend eenzijdig verval, omdat bij de eerste, na verwijdering van de
beschadigde deur(en), nog zou kunnen worden geschut nadat het verval is omgekeerd, zoodat bv. de scheepvaart gedurende het repareeren van den halsbeugel 2)
niet volkomen is gestremd. Zulks heeft zich meer dan eens gedemons'treerd
(Middensluis te IJmuiden en groote schutsluis te Terneuzen).
§ 46.

MAATREGELEN TEGEN IJSBEZWAAR.

a. Inleiding.

De grootste vijand, waarmede men bij de exploitatie van sluizen te kampen
heeft, is de vorst, omdat deze het gebruik er van bemoeilijkt en de bedrijfszekerheid
in gevaar brengt. In Nederland heeft men .zich vóór de strenge winters van de
laatste jaren (1939/1940, 1940/1941 en 1941/1942) nimmer veel daarvan aangetrokken, doch vanzelfsprekend is de belangstelling daarvoor den laatsten tijd
toegenomen.- Tegenwoordig beraamt men, ook in Nederland, bij het opmaken
van het ontwerp van schutsluizen de middelen om aan de vorst weerstand te
kunnen bieden. Men moet daarbij waken tégen overdrijving, omdat strenge vorst,
, althans in Nederland, geen periodiek terugkeeiend verschijnsel is: tegen dat een
omstreeks .zeer koude winters opgemaakt ontwerp is verwezenlijkt, komen de.ze
misschien in vele jaren niet voor. Men wachte .zich ervoor te snel te generaliseeren!
Doch ciok bij normale vorstperioden treden bezwaren naar voren en deze·
op te kunnen heffen zal door de scheepvaart ten zeerste op prijs worden gesteld.
Met evenveel reden als men voor drukbevarep. waterwegen ijsbrekers in reserve
houdt, moeten de er in gelegen sluizen bij vorst ook in bruikbaren staat kunnen
worden gehouden.
·
Sluizen voor de groote vaart moeten in elk geval bij vorst bedrijfsvaardig
worden gehouden, omdat stremming van d_e vaart de er achter gelegen havens
in discrediet .zou brengen (zie § 4a). Behalve de sluizen moeten de aansluitende
kanalen ook doorloopend bevaarbaar .zijn (ijsbrekers).
. Drukbevaren binnenscheepvaartslui.zen moeten om een andere reden bedrijfsklaar worden· gehouden, ook al .zou de scheepvaart gestremd _zijn, nl. om bij
1 ) In het Amsterdam-Rijrtkanaal is onder Jutphaas een keersluis gebouwd, waarvan de puntdeuren
zwaar op elkander waren verankerd: elke deurregel van de eene deur wordt met een zware pen verankerd
op de overeenkomstige van de andere, terwijl elke deurregel met speciale, verticale pennen bevattende,
stalen stoelen dienovereenkomstig in de sluismuren is verankerd. Hoe de deuren ook door uitwendige
oorzaken mogen worden vervormd, haar harren zullen blijven aansluiten, de voorharren tegen elkander,
de achterharren tegen de muren. Aldus kan de gevormde waterkeering praktisch nimmer worden vernield.
2) Aangenomen wordt, zie blz. 224, dat de taats na aanvaring intact is gebleven.
·
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ingevallen dooi onmiddellijk in staat te zijn de wachtende schepen door te schutten.
Hiertoe kan de hulp van een ijsbreker niet worden ontbeerd.
b.

I]sbestrijding op kanalen ten behoeve van sluizen.

Wij zullen onder c zien, dat ijsschollen op een kanaal voor de zich er in
bevindende sluizen een groeten hinder opleveren.
Bestdjding ijsvorming op een kanaal. De meest effectieve wijze om
deze te bestrijden is het voorkomen van het ontstaan er van. In de meeste gevallen
is zulks niet mogelijk, alleen echter wel, wanneer langs het kanaal groote industrieën
zijn gevestigd, welke er een groote hoeveelheid afgewerkt (warm geworden) koelwater op loozen. Zoo is het Merweqekanaal tusschen Utrecht en Breukelen vrijwel
ijsvrij, doordat een groote electrische centrale, nabij eerstgenoemde plaats gelegen,
er haar koelwater op loost.
Het zich langs het kanaal vestigen van industrieën, welke er onschadelijk
warm water op loozen, moet dan ook worden bevorderd.
Aangezien daar doorgaans niet op mag worden gerekend, moet men zich
in het algemeen tevreden stellen met het door een ijsbreker breken van het ijs
en het afvoeren van de ijsschollen. Zulks zal vooral succes sorteeren onmiddellijk
na ingevallen dooi.
Spuien van ijsschollen. Met uitsluitend spuien van ijsschollen zou men
er niet zijn. Er zouden zich vóór de spuigelegenheid horizontaal liggende ijsgewelven vormen, voor het breken waarvan een ijsbreker onmisbaar is.
Indien geen daartoe geschikte spuisluis aanwezig is, zou onder bepaalde
omstandigheden kunnen worden gespuid met de schutsluis zelve, bv. wanneer
het mogelijk is de deur van het bovenhoofd (hefdeur) tot onder water te doen
zakken (zie § 42, blz. 325/326), of wanneer deze van ijskleppen zou zijn voorzien
(Neckarkanalisatie, waarbij de kleppen 1,25 m hoog zijn en het ijs over de woelbak
heen wordt geleid door het aanbrengen van glijdvlakken, hetgeen echter nogal
omslachtig is te achten). Een voorwaarde is natuurlijk, dat het kanaal over voldoende
voedingswater beschikt.
IJsschuttingen. Een ander middel om ijsschollen kwijt te raken is door
ijsschuttingen. Dit middel is vooral op zijn plaats, wanneer het water ter weerszijden
van de sluis van ongelijk soortelijk gewicht is (bv. zout water tegenover zoet of brak
van water). Bij het openen van de deur aan de zijde van het lichtste water zal dan
het specifiek zwaardere water uit de schutkolk het kanaal over den kanaalbodem
intrekken, terwijl het specifiek lichtere water uit het kanaal over het zwaardere
water heen als oppervlaktestroom in de kolk zal stroomen, de ijsschollen meevoerende (te IJmuiden blijkt de snelheid van de oppervlaktestroom 0,60 à 0,70m/sec
te zijn). Wordt vervolgens, na het sluiten van de zooeven beschouwde deur, de
andere geopend, dan zal het ijs zijn reis naar zee zonder dralen vervolgen: de
stroomingen zullen dan medewerken 1 ).
·
c.

I]sbezwaar voor sluisdeuren.

Met de bestrijding van het ijs op het kanaal alleen is men er over het algemeen
nog niet. Rekening moet worden gehouden met den hinder, welken ijs berokkent
1 ) Zie "de Ingenieur" no. 9 van 1939, blz. B 35: ,,IJsschuttingen met de Noordersluis te IJmuiden"
door den waterstaatsingenieur C. Wolterbeek.
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aan de sluisdeuren; in dat opzicht de meest gevoelige onderdeelen van een schutsluis.
Voor puntdeuren en voor roldeuren begint men het bezwaar, dat door ijs
wordt veroorzaakt, eerst te gevoelen wanneer het water gesloten is, bij hefdeuren
reeds daarvóór.
Puntdeuren. Voor puntdeuren bestaat de bestrijding van het ijsbezwaar
uit het ijsvrij maken van de deurbaan. Wanneer dus het kanaal ijsvrij kan worden
gehouden of wanneer de ijsschollen kunnen worden weggespuid is het niet noodig
bijzondere maatregelen te treffen.
Niet het breken van het ijs levert de grootste moeilijkheden, maar het verwijderen van de ijsschollen. Ook na ingevallen dooi wordt het manoeuvreeren
met de deuren door ijsschollen ten zeerste gehinderd (zie het artikel in ,;de
Ingenieur" no. 1 van 1940 van den waterstaatsingenieur C. F. Egelie). Bij kleine
deuren en ondiepe ligging van het water ten opzichte van den bovenkant der
muren zijn de schollen met, van een haak voorziene, stokken, vrij snel te verwijderen.
In andere gevallen zal het verwijderen van een bootje of vlot uit moeten geschieden,
hetgeen tijdroovend is, vooral omdat veelal niet de schollen, maar het vaartuig
zal worden weggeduwd of worden aangetrokken.

Fig. 224.

IJswisschers.
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Om hierin tegemoet te komen zou men zich kunnen bedienèn van ijswisschers
of ijsruimers.
IJs wis s c hers. IJswisschers (fig. 224), welke wegens den oorlog nog
niet zijn uitgevoerd, zijn feitelijk niets anders dan groote ruitenwisschers van
automobielen, welke de schollen wegschuiven. Zij zijn draaibaar om een verticale
as en bij geopende deuren geheel aan het oog onttrokken. Zij bestaan uit wringvaste
(dikwandige) buizen, waarop stalen vingers zijn aangebracht. De vingers moeten
zoo sterk zijn, dat zij niet verbuigen, wanneer zich ijs tusschen vinger en muur
bevindt. Hun richting moet zoodanig zijn, dat tusschen vinger en muur bekneld
ijs zich in op- en neerwaartsche richting kan verwijderen. Het lierwerk der wisschers
moet van een vloeistofkoppeling worden voorzien, zoodat deze zal slippen als
de snelheid van den wisscher grooter zou moeten worden dan aan het ijs door
diens traagheid kan worden overgebracht. Ondertusschen zal de wisscher tegen
het ijs blijven drukken. Voor een 16 m wijde sluis is een motor noodig met een
vermogen van 1,5 pk. De openingsduur van de wisschers is daarbij 1 min.
Zoodra de wisschers den uitersten stand hebben bereikt, worden zij automatisch
in hun kas teruggedraaid.
Wisschers leenen zich bij uitstek voor een kanaalsluis, waarbij beide panden
praktisch een constant peil hebben. Alsdan is bij elke deur slechts op één peil
een wisscher noodig. Bij sterk wisselende peilen zouden per deur twee op één as
gemonteerde wisschers noodig kunnen zijn of een soort draaiend krooshek (beide
wisschers door vingers verbonden). Men moet evenwel bedenken, dat bij aanhoudende vorst de waterstanden over het algemeen vrij constant zijn, zoodat
deze veelal door een normale wisscher kunnen worden overbrugd. .
IJs ruimers. IJsruimers bestaan uit een balkenstel, dat scharnierend
aan den voorhar van elke deur is verbonden en waarvan het vrije uiteinde gedurende
hetbewegenvandedeurengeleid wordt in een, in de muren uitgespaarde, horizontale sponning (fig. 22·5). De ruimers worden op hetzelfde peil als de wisschers
aangebracht. De ijsruimers, welke bij open deuren aan scheepsstooten blootstaan,
zulleri' met behulp van klossen tegen den sponningbodem steun moeten vinden.
IJsruimers hebben toepassing gevonden bij de puntdeuren van de oude sluizen
van het Noord-Oostzeekanaal (rapport no. 105 van het XVde Internationaal
Scheepvaartcongres, in 1931 te Venetië gehouden).
Hoewel ijsruimers oogenschijnlijk een eenvoudiger oplossing geven dan
ijswisschers, verdienen deze laatste, zooals wij hieronder zullen zien, bepaaldelijk
de voorkeur.
Tegenover de voordeden van ijsruimers, dat een mechanische installatie ·
ontbreekt en dat de deurbaan vollediger ijsvrij wordt gehouden - ijswisschers
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Fig. 225.
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IJst'uimers.

beslaan niet alle hoeken - en dunnere sluishoofdmuren (bij wisschers zijn de nissen
in het dunste muurgedeelte 1 ), bij ruimers de sponningen in het dikste), staan
de volgende nadeelen:
·
1. horizontale sponningen in de muren ter plaatse waar schepen gemeerd
kunnen liggen en met het water op en neer kunnen gaan;
2. verlenging van het betonwerk, althans bij bovensluishoofden, ten einde
de ruill}ers bij open deuren te kunnen bergen (het maken van een sponning in
de schutkolkmuren zou wegens de verbreking van de uniformiteit extra kosten
vorderen);
3. kwetsbaarheid voor langsvarende schepen (deuren open) en voor schepen,
welke de deuren naderen (deuren dicht);
,
4. zoowel de vlakken van de ruimers welke in de sponningen verdwijnen
als de sponningen zelve zijn electrisch te verwarmen (niet alleen een van beide,
omdat de ruimers dikwijls gedurende geruimen tijd buiten de sponningen zijn);
5. de verwarming zal moeten bestaan uit te verwarmen loodkabel, welke
zeer kwetsbaar zou zijn, terwijl de verwarming van ijswisschers zou kunnen bestaan
uit in het inwendige van de stalen buis aangebrachte verwarmingselementen;
6. bij gesloten water moet ook het ijs vóór de zich in geopenden deurstand
bevindende ruimers worden gebroken, terwijl veel last zal worden ondervonden
van het ijs, dat zich bij gesloten deuren bevindt in den driehoek, gevormd door
deur, ruimer en muur (het eventueel gebroken ijs zit in den driehoek opgesloten);
7. gevaar voor kraken van de ijsruimers, wanneer een vast voorwerp
terecht komt tusschen de zich gedeeltelijk buiten de sponningen bevindende
ruimers en de sluismuren (voor ijswisschers zou zulk een hindernis geen bezwaar
vormen, omdat de aandrijving daarvan door de vloeistofkoppeling soepel is
gemaakt);
Het eerste nadeel is te verkleinen door de ruimers alleen aan de deuren te
koppelen wanneer zij dienst moeten doen, doch de noodzakelijkerwijze aanwezige
spleten er onder en er boven, juist op het peil van berghouten van schepen, blijven
hinderlijk. Sponningen in de muren zijn zelfs geheel te vermijden indien de muren
door drijfbalken zijn beschermd, doch de dan verkregen oplossing is niet fraai
te achten, omdat de drijfbalken wel en de ruimers niet met het water op en neer
zullen gaan. Bovendien zou de aan de muren bevestigde ruimergeleiding kwetsbaar
zijn voor schepen, welke bij gesloten deuren ter plaatse gemeerd liggen.
Het vervangen van de houten ruimers door stalen in den geest van ijswisschers,
ten einde de verwarming inwendig te kunnen aanbrengen, verdient geen aanbeveling, omdat deze de sponningen bij open deuren te onvolledig zouden opvullen
(hinderlijk voor de scheepvaart en zeer kwetsbaar) en bij gesloten deuren bij de
minste aanraking met schepen zouden verbuigen. Daarentegen zijn wisschers,
behalve even gedurende het gebruik, in hun kas ver buiten den dag van de sluis
teruggetrokken, bij gesloten deuren er zelfs geheel door beschermd.
Uitdrukkelijk zij nog verklaard, dat het niet de bedoeling is ijs met de wisschers
of ruimers te breken: zij doen vooral bij ingevallen dooi dienst, wanneer de zich
op het kanaal bevindende ijsschollen naar de sluis zullen afzakken in de richting
van het lagere pand. Niettemin is het gewenscht vastvriezen van wisschers of
ruimers te voorkomen door. ze electrisch te verwarmen. Indien een draaiend
1)

Fig. 72.
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,,krooshek" noodig zou zijn, zouden de tralies mede kunnen worden verwarmd,
waartoe men ze het best zou kunnen laten bestaan uit stalen buizen.
Roldeuren. Bij roldeuren wordt het ijs in de deurkas en in de deur door
arbeiders gebroken en bij het in de kas trekken van de deur worden de schollen
door deze zoodanig geleid, dat zij voorlangs de deur naar buiten komen. Hiertoe
' bevinden de arbeiders zich in de deur.
Indien het ijs zich zou ophoopen tusschen het deurniseind~ van de deur
en de deurnis, aldus een ijsprop vormende, zou deze zoo noodig door het eenige
malen naar de prop toe bewegen van de deur en weer terug kunnen worden losgewerkt en vervolgens zoo noodig kunnen worden weggesleept door een sleepboot
(Noord-Oostzeekanaal).
De eenige voorziening, welke in een roldeur in verband met de ijsbestrijding
gewenscht is, bestaat blijkens mededeeling van den toenmaligen beheerder van de
Noordersluis te IJmuiden, den waterstaatsingenieur C. Wolterbeek, uit eenige
looppaden in het inwendige van de deur, een weinig boven het peil van het
binnenwater. In den strengen winter van 1940 zijn de deuren van de Noordersluis,
hoewel niet van zulke looppaden voorzien, zonder groote moeite doorloopend
in bedrijf gehouden. In de volgende zeer strenge winters was er geen scheepvaart.
Voorts zal het aanbeveling verdienen te zorgen, dat er zich geen deurregel
bevindt omstreeks kanaalpeil, het peil, waarop de hinderlijke ijsschollen zich
doorgaans zallen bevinden.
Hefdeuren. Bij hefdeuren, waarbij het bezwaar, dat ijs geeft, zich reeds
zal doen gevoelen, voordat het water gesloten is, dus reeds bij matige vorst, kan
het van de deur lekkende water grooten last veroorzaken. Dat water zou zich op
de stalen slagstijlen als ijs kunnen gaan afzetten, waardoor de speling van de deur
niet alleen zou kunnen verdwijnen, maar de deur bij het sluiten zelfs zou kunnen
vastloopen. Bij de sluis te Vreeswijk wordt dat ijs geregeld afgebikt. Beter ware
geweest den stalen slagstijlen zoodanig profiel te geven, dat het aanslagvlak door
erin te hangen verwarmingselementen electrisch zou kunnen worden verwarmd
(fig. 226). Ook heeft men last gehad van ijsafzetting op de koperen schenen van
de stroomafnemers voor de motoren voor de in de deuren aanwezige schuiven.
Door deze zooveel mogelijk te bouwen binnen een eternieten kap en electrisch
te verwarmen, is dit bezwaar geheel ondervangen.
Het treffen van de in § 42 beschreven voorzieningen (fig. 209) zal de kans
op ijsafzetting verkleinen.
Nadat het water is gesloten moet bovendien het ijs, dat zich in de deurbaan
afzet, worden gebroken. Om het aan de deur vastvriezen van de geopende schuiven,

Fig. 226. Slagstijl voor hefdeur, met ontdooiïngsschachtefl.

welke normaal eerst worden gesloten nadat de deur geheel is geheven, te voorkomen,
worden zij bij strenge vorst vóór het openen van de deur weder in laagsten stand
gebracht. Alsdan vastgevroren schuiven zullen, bij gesloten deur, weder ontdooien.
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Ingewikkelder zou zijn de schuiven electrisch te verwarmen of te ontdooien met
stoom; geleverd door een ketelinstallatie op den wal of door een sleepboot.
Voorts is het dichtvriezen van het inwendige van de deur een bezwaar. Ook
dat ijs moet zooveel mogelijk worden verwijderd om te voorkomen, dat de deur
boven water te zwaar weegt. Verder zouden afdrukinrichtingen moeten worden
ontdooid, het beste door electrische verwarming (ook naalden, veerende of scharnierende platen en wielen zouden ontdooid moeten worden). Voor het geval de
deur ook zonder functionneerende afdrukinrichting zou kunnen worden bewogen,
zou het voldoende zijn alleen de stalen slagstijlen te ontdooien: de vastgevroren
geleidingswielen zullen de deur dan voldoende geleiding geven.
Na het invallen van de dooi ondervindt men last van drijfijs, dat door de deur
wordt opgeschept en, evenals het er aan vastgevroren ijs, neiging zal vertoonen
omlaag te vallen, mogelijk op een juist passeerend schip. Een afdoend middel
om dat euvel te bestrijden bestaat er niet. Het door een traliewerk dichten van de
open deurzijde, voor zoover bij gesloten deur onder water, zou het verwijderen
van ijs uit het inwendige van dè deur verhinderen. Het beste middel om aan het
bezwaar tegemoet te komen zou zijn het met een traliewerk met grove sleuven
afsluiten van de gaten in den ondersten deurregel. Aangezien die gaten bij doelmatige constructie van den regel (fig. 2466) van secundaire beteekenis zijn, zou
daartegen geen overwegend bezwaar bestaan. Het spreekt vanzelf, dat het spuien
van ijsschollen hier uitkomst zou brengen.
Invloed ijs op de berekening. Bij de bepaling van het bedrijfsgewicht
van deuren is, althans in zoet water, dat dikwijls zal zijn dichtgevroren, rekening
te houden met de door ijsaangroeiïng te geven verzwaring. Bij punt- en roldeuren
moet deze aangroeiîng alleen in rekening worden gebracht voor zoover gelegen
tusschen beide kanaalpeilen in (ijs onder water geeft zelfs nog eenige opdrijving!),
bij hefdeuren tusschen het peil van het hooge water tot 0,80 m onder dat van het
lage. Bovendien is bij hefdeuren onder dat peil nog rekening te houden met
bevroren druipwater.
Bij puntdeuren zullen door de ijsvorming de taats en de halsbeugel zwaarder
worden belast, bij roldeuren de rolwagens en bij hefdeuren de bewegingswerktuigen
bij het heffen van de deur boven water.
De grootte van de ijsverzwaring is slechts schattenderwijze te bepalen. Veilig
lijkt te rekenen op een ijslaag van ruim 0,05 m dikte (50 kg/m 2 ) op alle afwisselend
met het kolkwater en de lucht in aanraking komende vlakken, benevens een ijscilinder met een straal van O, 10 m om de profielstaven. Het op de hefdeuren door
druipwater gevormde ijs kan op 25 kg/m 2 worden gesteld.
Waar noodig rekene men voor een beplating op een ijslaag aan weerszijden.
Beperking ijsafzetting. Het met ijs aangroeien van deuren zou kunnen
worden voorkomen door deze waar noodig electrisch te verwarmen. Waar hiervoor
blijkens in Zweden opgedane ervaring een vermogen wordt vereischt van 1, 7 kw
per m 2 deuroppervlakte, zal zulks in Nederland bij rol- en puntdeuren zeker niet
rendeeren en bij hefdeuren vermoedelijk evenmin. Alleen het verwarmen van de
deurschuiven en afdrukinrichtingen over de zone, welke daarvoor in aanmerking
komt, d.i. op zijn minst van boven af tot 0,80 m onder den laagsten waterstand,
kan veelal de kosten en de complicatie waard zijn.
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HOOFDSTUK VI
Schuiven.
§ 47.

ALGEMEENE BESPREKING.

Vergelijking met deui:en. Schuiven zijn in beginsel gelijk aan deuren.
Bij het ontwerpen is evenwel rekening te houden met enkele verschillen.
In de eerste plaats zijn zij, althans voor schutsluizen, van een bovenaanslag
voorzien (slechts sluisdeuren van het benedenhoofd van een schachtsluis zijn
dienovereenkomstig, fig. 50).
In de tweede plaats zijn zij, althans in riolen, niet aan aanvaring of beschadiging
door schippershaken blootgesteld, zoodat de in de muren gespaarde nissen minder
robust behoeven te worden geconstrueerd. Zoo zal de dam d (fig. 213) dunner
kunnen worden, waardoor schuiven relatief minder buiten den dag der opening
behoeven te steken dan deuren. Zij kunnen dan ook relatief korter worden dan
deuren.
Hoewel men geneigd zou zijn kruisverstijvingen aan de open schuifzijde
als strippen uit te voeren - geen schippershaak zal ze immers krom maken wordt zulks ontraden, omdat de praktijk leert, dat zij zouden verbuigen door het
sjouwen met de schuif om haar te plaatsen of in reserve op te bergen.
In de derde plaats zullen schuiven nórmaal onder vollen waterdruk worden
geopend en moet het veelal mogelijk zijn ze ook onder dien druk te sluiten. Daarom
moet bij het construeeren van een schuif meer gelet worden op de zuigende werking
van het er onderdoor stroomende water, dan bij de meeste deuren (slechts bij
hefdeuren voor zoover die als geheel worden geheven ten behoeve van het op peil
brengen van de kolk en bij segmentdeuren e.d. zullen soortgelijke voorzieningen
moeten worden getroffen).
Schuiftypen. Van de vele schuiftypen noemen wij als belangrijkste:
a. glijdschuiven
(fig. 227);
b. wielschuiven
(fig. 229);
c. segmentschuiven (fig. 236);
d. cilinderschuiven (fig. 237a);
e. tolkleppen
(fig. 238).
Van deze typen worden cilinderschuiven wegens de door haar gevorderde
ruimte alleen in riolen toegepast, de overige zoowel in riolen als in deuren.
Aanslagen. Het maken van goede, waterdichte, aanslagen kost over het
algemeen groote moeite. Daarom wordt wel geredeneerd, dat het er op volkomen
waterdichtheid niet aankomt, vooral in het eb- en vloedgebied: hetgeen bij
vloed landwaarts lekt, stroomt er bij eb weer uit. Doch deze redeneering is niet
juist te achten wanneer men bedenkt, dat het naar binnen lekkende water veel
zouter is dan het bij eb weer uitstroomende (zie § 6). Maar ook in een zoetwateromgeving is het verkeerd onvolkomen waterdichte schuiven te construeeren.
Immers elk lek is een kiem voor erger lekken: het door het lek stroomende water
,.,j
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zal het lek op den duur vergrooten. Bovendien zal de verf wegslijten, het daardoor ontstane roest wegspoelen, steen, beton of mortel uitslijten enz.
Wanneer men voorts bedenkt, dat goedsluitende schuiven in den loop der
jaren langs de aanslagen lekken zullen gaan vertoonen, zal men inzien, dat het
onjuist is het lekken van den aanvang af te bevorderen. Man soll den T eufel nicht
an die Wand malen!
·
De beste waterdichte afsluiting wordt verkregen door de aanslagen van de
schuif bij waterkeering rechtstreeks op de met het beton één geheel uitmakende
aanslagen te doen rusten. Zulks is slechts mogelijk bij glijd- of cilinderschuiven.
Bij in riolen aangebrachte glijdschuiven kunnen slechts de vier aanslagen aldus
worden uitgevoerd, indien er in den rioolbodem een sponning was gemaakt, doch
zulks zou met het oog op dichtslibben of verzanden ongewenscht zijn (zie blz. 236).
Bij in deuren aangebrachte schuiven bestaat dat bezwaar niet, zoodat deze een
ideale waterdichte aansluiting kunnen verkrijgen (zie hiervoor de beschrijving
van de deurschuiven van. de Beatrixsluis te Vreeswijk, blz. 353).
Bij rioolschuiven sluit de onderaanslag over het algemeen koud af op den
rioolbodem, welke daartoe voorzien is van een mUntz-metalen of ha.rthouten drempel (IJmuiden, Noordersluis resp. Nieuwe Spuisluis, blz. 358 en fig. 165, voorts
fig. 229). Daar de onderafdichting gelegen is in een vlak, dat loodrecht staat op
dat der zijafdichting, is de overgang niet ideaal uit te voeren, doch in de praktijk
alleszins voldoende.
·
Voor vlakke wielschuiven heeft men wel eens getracht de lekkage te beperken
door ter plaatse waar de wielen in laagsten schuifstand komen te staan in de rails
uithollingen te maken, maar deze zullen op den duur niet voldoen: door slijtage
aan rails, wielen of assen zal de speling tusschen aanslagen en slagstijlen allengs
verminderen, zoodat ten slotte de schuif in laagsten stand niet meer op de wielen
zal komen te rusten. Hiervan zal het gevolg zijn, dat er bij het begin van het optrekken van de schuif in de plaats van rollende wrijving sleepende zal ontstaan.
De schuifwielen zouden dan geen nut meer hebben.
Dat de vrees voor slijtage reëel is, moge blijken uit het feit, dat bij de Noordersluis te IJmuiden de speling van de rioolschuiven .in de sponning jaarlijks ter
weerszijden met 1 -mm toeneemt!
·
Veerende platen e.d. Voor vlakke wielschuiven zou de zijafdichting kunnen
worden verkregen door gebruik te maken van v"!erende platen, naalden of rubber.
Voor scharnierende platen zijn de objecten te klein te achten: de uitvoering zou
te prutserig worden.
Veerende platen leenen zich alleen voor verticale. afdichting. Voor schuiven,
welke onder den hoogsten waterstand zijn gelegen, schuiven dus, zooals toegepast
bij den sluizenbouw, moet de zijafdichting zijn gelegen aan de laagwaterzijde
(zie blz. 319). Voor schuiven, welke boven den hoogsten waterstand uitsteken
(bv. schuiven van, van boven open zijnde, spuisluizen) vervalt deze restrictie.
Voor horizontale afdichting zou het bezwaar bestaan, dat de veerende platen
onder het onder vollen waterdruk bewegen, haar oplegging op den met het. sluisgebouw één geheel uitmaken den aanslag zouden verliezen en bijgevolg eenzijdig ingeklemde platen zouden worden in de plaats van aan één zijde ingeklemd en aan de
andere zijde opgelegde. Weliswaar zou hierin zijn te voorzien door de doorbuiging te
limiteeren met behulp van aan de schuif bevestigde steunen,doch de constructie zou
voor schuiven, wegens de geringe breedte der veerende platen, te prutserig worden.
De overgangen van de verticale afdichtingen naar de horizontale zijn bij
toepassing van veerende platen fraài noch bevredigend op te lossen. Voorts z~len
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veerende platen voor schuiven uiteraard zeer dun moeten zijn, bv. 2 mm (sluis
te Panheel), dus veel dunner dan voor de overige schuifonderdeelen wenschelijk
wordt geacht (6 mm). Zij zullen dan ook een korteren levensduur hebben dan de
overige schuifconstructie. Hierin zou kunnen worden voorzien door er roestvrij
staal voor te bezigen.
Een groot bezwaar van evenwijdig aan het schuifvlak aangebrachte veerende
platen, zooals dus voor schutsluizen gebruikelijk (zie blz. 319), is de relatief vrij
groote stijfheid, waardoor zij door slijtage van rails, wielen of assen allengs een
grooter gedeelte van den op de schuif werkenden horizontalen waterdruk zullen
gaan overnemen: geleidelijk z;al de sleepende wrijving, welke zij in het leven roepen,
grooter worden.
Voor segmentschuiven zouden de in het vlak der schuif gelegen gekromde
veerende platen te stijf zijn en loodrecht daarop aangebrachte zouden, evenals
bij vlakke schuiven, onoverkomenlijke moeilijkheden geven in den overgang naar
de horizontale bovenafdichting van de schuif. Bij segmentstuwen, welke tot boven
den hoogsten waterstand reiken, zou dit laatste bezwaar weer niet gelden: deze
worden dan ook dikwijls uitgevoerd met loodrecht op de schuifbeplating aangebrachte veerende platen (ook zouden voor dergelijke schuiven de veerende platen
met het oog op het roesten voldoende dik kunnen worden gemaakt).
Uit bovenstaande blijkt, dat voor schuiven van sluizen de toepassing van
veerende platen niet kan worden aanbevolen.
Naalden. Naalden worden voor schuiven zelden meer toegepast, alleen nog
wel voor Stoney-schuiven, welke verouderd zijn te achten (blz. 356). Aan hen
kleven de bezwaren, dat zij veelal krom zijn, slechts met een kleine kracht worden
aangedrukt (klein oppervlakte, blz. 319) en een slechten waterdichten overgang
geven naar de horizontale afdichtingen.
Bij stuwschuiven mist men althans den overgang naar den bovenaanslag,
terwijl de grootere afmetingen toepassing van stijve naalden mogelijk maakt.
Rubberafdichting. Met rubber is wel een alleszins bevredigende afsluiting
te verkrijgen, voor wielschuiven evenwel niet met slappe rubberslabben, maar
met stijve rubberstrooken in den geest als aangegeven in fig. 229. Deze strooken
zullen mèt de wielen, assen of rails afslijten. De dikte wordt bepaald naar het
moment, dat ze bij waterkeering moeten kunnen opnemen. Daar de afdichting
gelegen moet zijn aan de laagwaterzijde, moet een wielschuif, welke naar twee
zijden keert, voorzien zijn van rubberstrooken aan elke zijde.
Met eenige sleepende wrijving van de strooken langs de slagstijlen is rekening
te houden.
Voor cilinderschuiven is met rubber een ideale afdichting te verkrijgen
(zie blz. 362): het rubber zal zich gedurende het bewegen van de schuif niet
sleepende langs de aan het betonwerk vastzittende aanslagen verplaatsen.
Wigvormige schuiven. Met de bedoeling de moeilijkheid, welke aan het
ontwerpen van een goede waterdichte aansluiting kleeft, te omzeilen, zijn wel
wigvormige schuiven gemaakt. Op blzn 358 en 359 zal worden uiteengezet, dat
ook daarmede het ideaal niet kan worden bereikt.
Als glijdschuiven afdichtende wielschuiyen. Ook heeft men er wel
naar gestreefd de voordeden van glijd- en wielschuiven in één schuif te combineeren
en aldus een schuif geconstrueerd, die de af te sluiten opening als een glijdschuif
afsluit en gedurende het bewegen op loopwielen rolt. Dergelijke schuiven zijn
óf voorzien van een afdrukinrichting (§ 42), óf opgevat als "ontlaste glijdschuif"
(zie blz. 360 en fig. 235).
\,_
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Materiaal voor aanslagen. Voor niet te groote van vier in één vlak gelegen
aanslagen voorziene schuiven, welke in de fabriek ,bv. op een carousselbank,
kunnen worden afgedraaid, zo.uden de aanslagen van metaal kunnen zijn. Wegens
de niet te groote afmetingen, zouden de aan het betonwerk o{ aan de deuren bevestigde aanslagen zeer nauwkeurig kunnen worden gesteld of afgewerkt. Wanneer
de speling van de schuif gedurende het bewegen constant blijft, d. i. bij alle vlakke
schuiven behalve wigvormige schuiven, is de kans, dat hinderlijke vaste voorwerpen
in de speling tusschen de aanslàgen terecht komen zeer gering: daarvoor is deze
te klein.
Wanneer de onderaanslag niet in hetzelfde vlak als de andere aanslagen is
gelegen, doch in een horizontaal vlak, is er metaal niet de aangewezen bouwstof
voor. 'Beter leent zich dan hout hiertoe, zoodat harde voorwerpen, zooals bouten,
spijkers e.d., in het ergste geval in het hout zullen worden gedrukt (vergelijk blz. 273).
Zij geleiding. Met het oog op de beweging van de schuif is de zijgeleiding,
d.i. de geleiding in dwarsrichting van de schuif loodrecht op den waterdruk, zeer
belangrijk. Deze zou kunnen bestaan uit glijdstukken, twee aan elke zijde van de
schuif, uit de flenzen van de loopwielen, of uit afzonderlijke wielen, dwars op de
loopwielen. Hoe kleiner verticale afstand tusschen de dwarsgeleiders, hoe schever
de schuif zich zal kunnen voortbewegen en hoe grooter e;xtra wrijving door het
bewegingsmechanisme zal zijn te overwinnen. Bij lage, breede schuiven zal men
dan ook eerder tot het toepassen van geleidingswielen moeten overgaan, dan bij
hooge smalle.
Indien de schuif centrisch door het bewegingsmechanisme wordt aangegrepen,
zal zij de neiging kunnen vertoonen scheef ten opzichte van de bewegingsrichting
omhoog te gaan. Alsdan wordt zij in het gareel gehouden door den bovensten
zijgeleider aan de eene schuifzijde en den ondersten aan de andere. Wordt zij
evenwel op twee symetrisch ten opzichte van de as gelegen plaatsen aangegrepen,
zoo is scheef omhooggaan buitengesloten en zullen of de geleiders aan de eene
schuifzijde of die aan de andere zijde voor de zijgeleiding zorgdragen.
Dubbele aangrijping is noodig, indien de schuif zoo laag is ten opzichte van
de breedte, dat zij te veel van de verticale richting zou kunnen afwijken. Een
schuinere stand dan 1 : 250 is niet toelaatbaar te achten.
Glijdschuiven worden nimmer van geleidingswielen voorzien: het zou geen
zin hebben alleen daarvoor ten opzichte van de schuif beweegbare onderdeelen
te maken.
Bij toepassing van geleidingswielen is het overbodig te achten de loopwielen
van flenzen te voorzien.
Speling. Over het algemeen moet de speling van de schuif in haar sponning
zoo groot zijn, dat zij niet vastloopt bij het ontmoeten van een hindernis.
Voor afdichtingsvlakken biedt een kleine speling voordeelen. Deze toch
voorkomt het binnendringen van ongerechtigheden tusschen de aanslagvlakken,
welke als een zeef zullen werken.
Voor wielen en afgeronde geleidingsklossen is de kans op het zich afzetten
van ongerechtigheden wegens den, verticaal bezien, zoekenden vorm grooter:
deze schuifonderdeelen zullen als fuik werken.
Bij wielen zullen ongerechtigheden worden overreden, waarbij deze zullen
worden platgedrukt. Indien het wiel gevat ware tusschen een rail en contrarail
(zie bv. fig. 229) zal dit platdrukken gepaard gaan met druk van het wiel op den
contrarail, waardoor het rollen zou worden verhinderd. Ten einde dezen ongewenschten toestand zooveel mogelijk te voorkomen, ware de speling niet al te
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krap te nemen. Een totale speling tusschen rail en contrarail van 10 mm, welke het
mogelijk maakt ongerechtigheden tot 10 mm dikte te overrijden, is juist te achten.
Anders is het, wanneer andere dan op den rail loopende wielen tegen den
· contrarail kunnen komen te rusten, zooals bv. bij de afdrukinrichting van de
hefdeuren van de Beatrixsluis te Vreeswijk (fig. 212). Dan zou een hindernis
al rollende kunnen worden genomen. Hoe grooter wieldiameter, hoe kleiner speling
dan zou worden vereischt. De minimum speling is dan die, waarbij de platgedrukte
hindernis kan worden gepasseerd.
·
Bij schuiven zal dit geval zich niet bij de loopwielen voordoen: daarvoor zijn
de objecten te nietig, wel echter bij wielen voor zijgeleiding. Daarvoor zal een
speling van in totaal 3 tot 5 mm voldoende zijn. Er behoeft niet te worden gevreesd,
dat de schuif bij slijtage van de geleidingswielen zou kunnen vastloopen, omdat
daarvoor de afstand tusschen rail en vaste schuifgedeelte te groot kan worden ·
gemaakt.
Wanneer de wielen niet zijn gevat tusschen een rail en een contrarail, kan
een te groot geworden speling worden verkleind wanneer zij op excentrische
assen zijn gemonteerd (zie fig. 212 en blz. 322).
Voor ·geleidingsklossen, welke bij het overwinnen van een hindernis met
een grootere dikte dan de speling, steeds een sleepende wrijving zullen veroorzaken,
zou een geringere speling dan van 10 mm ongewenscht zijn. Door slijtage te groot
geworden speling is met behulp van onderlegplaatjes te verkleinen.
R e s u m e e 1'' e n d e kunnen de volgende spelingen worden aanbevolen:
Voor glijdschuiven: in totaal 3 mm in de richting van den waterdruk en 10 mm
loodrecht daarop (schuifklossen) •
. Voor wielschuiven: in totaal 10 mm in de richting van den waterdruk en 3 tot
5 mm loodrecht daarop (geleidingswielen).
Op zeer nauwkeurige afwerking der schuifsponning mag worden gerekend
(zie § 33-12).
Men houde voor oogen, dat de spelingen door slijtage nimmer kleiner worden
doch steeds grooter. Voor de bewegingswerktuigen rekene men er op, dat de
speling eenige malen grooter kan worden.
Smering onder water. Tot voor betrekkelijk korten tijd kon niet worden
gerekend op de deugdelijkheid van een smeersysteem voor zich onder water
bevindende schuifonderdeelen, zooals de glijdvlakken van glijdschuiven en de
wielen van wielschuiven. Niet alleen, dat er met behulp van vetpotten onvoldoen~n
druk kon worden gegeven om het vet door de leidingen voort te stuwen, doch ook
de samenstelling van het vet was ongeschikt. Het vet kwam nimmer te
bestemder plaatse.
Hierin is radicaal verandering gekomen na het in den handel brengen van
automatisch werkende hoogedrukvetpompen. Thans is op een betrouwbare smering
onder water te rekenen.
In verband hiermede wordt speciaal verwezen naar § 72, waarin beschreven
is, hoe de blijvend onder water loopende wielen van een "veerwagen" op bedrijfszekere wijze zijn gesmeerd, nadat eenige tegenvallers waren overwonnen.
§ 48. NADERE BESPREKING DER BELANGRIJKSTE SCHUIFTYPEN.

a.

Glijdschuiven.

Constructie.
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Glijdschuiven zijn het eenvoudigst in de exploitatie: er

ontbreken alle beweegbare deelen aan. In riolen wordt er, behalve in den bodem,
een schuifspanning, over het algemeen met natuursteen bekleed, voor gemaakt,
De schuiven zouden kunnen zijn verstijfde stalen platen, afgewerkt met houten
aanslagen. Indien de schuif naar twee kanten moet kunnen keeren, zijn aan beide
zijden houten aanslagen aangebracht, keert zij slechts naar één zijde, dan komen
houten geleidingsklossen in de plaats van het tweede stel aanslaghouten. Voor
geleiding in dwarsrichting dienen eveneens houten klossen, welke ter beperking
van slijtage, met staalplaten zijn bekleed (voor het beginsel: zie fig. 229, noodschuif).
Wrijvingsweerstand. Voor niet-gesmeerde schuiven moet de wrijvîngscoëfficiënt over het algemeen niet kleiner worden aangenomen dan 1, voor hout
of staal op natuursteen (bv. gepolijst graniet) eerder 1,2. De rioolschuiven van
de Julianasluis te Gouda zijn glijdschuiven met houten aanslagen, in het glijdvlak
waarvan een stalen strip is verwerkt. De rioolsp::mning is met graniet bekleed.
De stalen strippen worden op ¼ gedeelte van de hoogte, gerekend van boven
en van onderen af, met behulp van een door het bewegingsmechanisme aangedreven
hoogedrukvetpomp gesmeerd. Door deze smering is, zooals proeven hebben uitgewezen, de wrijvingscoëfficiënt van ongeveer 1,2 teruggebracht tot 0,35 à 0,40.
Tegenover de extra exploitatiekosten wegens het doorloopend verbruik van eenig
vet, staat een groote besparing op de aanschaf- en exploitatiekosten van de bewegingswerktuigen, omdat slechts behoefde te worden gerekend op een trekkracht, welke
ongeveer 1 / 3 gedeelte is van die, waarop zou moeten worden gerekend, indien
geen smering ware toegepast.
Kleine gHjdschuiven. Voor moderne sluisdeuren worden veelal glijdschuiven toegepast. Kleine deurschuiven, welke niet te groote vervallen hebben
te keeren, vereischen geen bijzondere zorg. Men maakt ze van opgeklampt hout of
van gegoten ijzer. De schuifleiders zijn veelal van hout. Men rekene op een wrijvingscoëfficiënt / gelijk aan 1.
Groote glijdschuiven. In sluisdeuren geplaatste groote glijdschuiven voor
groot verval vereischen evenwel groote zorg. Er komt slechts staal voor in aanmerking, terwijl de aanslagvlakken van metaal worden gemaakt. De meeste deuren
van de sluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal zijn van zulke schuiven voorzien.
Haar oppervlakte is ongeveer 5 m 2, het grootste verval 8,60 m. Bij een f = 1
zou, afgezien van het schuifgewicht, een kracht van 43 t zijn gevorderd, hetgeen
ontoelaatbaar groot zou zijn. Wielschuiven kwamen niet voor toepassing in aanmerking, omdat de 6 schuiven per deur dan samen 24. wielen zouden vragen.
Bovendien zou het meerdere schuifgewicht telkens mèt de deur moeten worden
opgelicht, waardoor het contragewicht van deze laatste zou moeten worden
verhoogd. Getracht moest dan ook worden de f voor glijdschuiven zoodanig te
reduceeren, dat deze schuifsoort kon worden toegepast. Hiertoe zijn proeven
genomen.
,
Een met 5 tot 20 kg/cm 2 belast stripje van 0,05 x 0,25 m oppervlakte werd
in lengte-richting over een ander stripje heen en weer gesleept. Om het ontstaan
van kiepmomenten te voorkomen greep de trekkracht in het aanrakingsvlak aan.
Voor beide strippen zijn verschillende materialen beproefd. Men ging uit van de
redeneering, dat hoe harder materialen, hoe minder de moleculen in elkander
zullen grijpen en hoe kleiner bijgevolg f. Voorts moest roestvorming worden
voorkomen, omdat men uit oudere proeven wist, dat roest de / aanzienlijk zou
vergrooten.
.
De eerste proef was reeds een teleurstelling. Twèe harde roestvrije stalen
strippen (het roestgevaar was daardoor geëlimineerd), volgens een door het betrok349

ken walswerk voor het speciale doel aanbevolen samenstelling werden bij uitsluitend watersmering beproefd. Aanvankelijk was de f zeer laag (0,1 à 0,16),
doch deze werd allengs grooter en overschreed weldra de eenheid, terwijl de
metalen strippen elkander de vezels uit het lijf rukten: de adhaesie werd weldra
grooter dan de cohaesie. Bovendien werd de beweging op den duur sterk schokkend.
Na het schoonmaken vaQ de geschonden oppervlakken viel de f weer op de oorspronkelijke waarde terug, waarna de ongunstige resultaten zich herhaalden. Blijkbaar
verstonden de beide metalen elkander niet.
Er werd vervolgens beproefd phosphorbrons op hard roestvrij staal, daarna
pok- en groenharthout op die staalsoort, voorts brons op brons, doch de resultaten
bleven hetzelfde slechte beeld geven. Ten slotte werden gunstige resultaten verkregen met hard roestvrij staal (trekvastheid ruim 100 kg/mm 2 ) en hard brons
van de samenstelling 88% Cu, 8% Sn en 4% Zn, dat in coquilles was gegoten.
Afhankelijk van de staalsoort en de belasting werd een f van 0,3 tot 0,5 gevonden,
welke waarde niet werd overschreden door het toevoegen van eenig Zánd aan
de aanrakingsoppervlakken, zooals ook in de werkelijkheid zou kunnen voorkomen
(bv. scherp slib).
Doch ook voor deze combinaties zou de trekkracht te groot zijn: lierwerken
voor een trek van 22,5 t, waarin 1 t voor het schuifgewicht is begrepen, zouden
te zwaar zijn om er zes van op een deur te hebben gemonteerd (denk om het uitbalanceeren van de deur!).
Er bleef toen niets anders over dan zijn toevlucht tot smeren te nemen .
. Voor gesmeerde metalen bleek de f klein te zijn, maar hij kon tot 0,20 stijgen,
indien de beweging moest worden ingeleid nadat het toestel gedurende eenigen
tijd niet was gebruikt. Nauwlijks was de beweging ingeleid, of de f zakte tot
0,04 à 0,08.
Deze f was aanvaardbaar, zoodat de lierwerken in staat moesten zijn een
trekkracht uit te oefenen van ± 9,5 t. Bij een 2½-voudig aanloopkoppel van den
motor, zou deze laatste slechts op een trekkracht van ± 4 t behoeven te zijn
bemeten.
Practische resultaten van de proeven in zake wrijvingsweerstanden.

De proeven hebben het inzicht in het vraagstuk der wrijving niet doen verruimen.
Zij leverden evenwel wèl practische resultaten op. Deze waren:
1. Er bestaan metalen, welke bij uitsluitend smeren met water voor schuifvlakken te gebruiken zijn, doch gerekend moet worden op een grooten wrijvingscoëfficiënt, nl. 0,3 tot 0,5, afhankelijk van de soort metalen, welke over elkander
glijden en ook van de belasting (men doet verstandig onder alle omstandigheden
f = 0,5 te nemen);
2. Bij kleine belastingen is de wrijvingscoëfficiënt over het algemeen grooter
dan bij groote, zonder dat hiervoor een vaste regel is te stellen;
3. De gunstigste resultaten worden verkregen met harde roestvrije staalsoorten (trekvastheid ruim 100 kg/mm 2) eenerzijds en harde in coquilles gegoten
bronssoorten anderzijds;
4. Watersmering heeft een gunstigen invloed op slijtage en rustigen gang;
5. De afslijting van metalen, welke niet op elkander invreten, is, in elk
geval voor een belasting tot 20 kg/cm 2, bij smering met water van geen beteekenis;
6. Voor ongesmeerde of slechts met water gesmeerde metalen bestaat er
bij langzame beweging geen groot verschil tusschen den wrijvingscoëfficiënt bij
rust en gedurende de beweging (over het algemeen minder dan 10 %) ;
7. Bij doelmatige vetsmering_ (hoogedruk-vetpompen) en prima verbinding
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Vlakke glijdschuif voor de deuren van de schutsluis te Wijk bij Duurstede.
(Amsterdam-Rijnkanaal}.
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der elementen, waaruit de vetleidingen zijn samengesteld, aan elkander en aan de
strippen is het gebruik van glijdschuiven alleszins te verantwoorden;
8. Wanneer de trekkraGht op een royaal gesmeerde glijdschuif wordt bepaald
op 20 % van de horizontale schuifbelasting, vermeerderd met het schuifgewicht,
behoeft er geen vrees te bestaan, dat deze niet in beweging kan worden gebracht.
Onmiddellijk nadat de beweging is ingeleid, daalt de gevorderde trekkracht,
behoudens het schuifgewicht, met op zijn minst 60 %,
9. Niet elke waterbestendige vetsoort geeft gunstige resultaten.
Smeren der verticale aanslagen. Het smeren van de verticale schuifaanslagen op ¼ van de hoogte .van het onder- en boveneinde af gemeten, heeft
goed voldaan. Het vet verspreidt zich, ook zonder smeergroeven, door de beweging
over den geheelen aanslag. De horizontale aanslagen zijn niet gesmeerd: over
deze zou het vet geen gelegenheid hebben zich gedurende de beweging te verspreiden. Daarom behoort te worden bevorderd, dat die horizontale aanslagen
niet zwaar worden belast: hoe geringer belasting, hoe gunstiger. De deurschuiven
van het Amsterdam-Rijnkanaal zijn dan ook zoo geconstrueerd, dat de horizontale
aanslagen op buiten de schuifverstijvingen gehouden uitloopers van de schuifbeplating zijn bevestigd (zie fig. 208 en ~27a).
Bij het bepalen van het vermogen van het bewegingsmechanisme is rekening
te houden met eenige extra wrijving over de paar eerste cm.'s van den schuifweg
(wrijving der ongesm.eerde horizontale aanslagen).
Voorbeeld uitgevoerde glijdschuif. De constructie van in deuren opgenomen glijdschuiven is, rekening gehouden met bovenstaande, zeer eenvoudig.
Die van de Beatrixsluis te Vreeswijk zijn geheel gelascht en bestaan uit een verstijfde plaat (fig. 208 en fig. 227a). Langs den rand aan de zijde, welke van de
glijdstrippen is voorzien, is een stalen strip bevestigd, welke vóór het aanbrengen
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van de glijdstrippen op een verticale 1 ) carousselbank in een plat vlak zijn geschaafd
om eventueele kromte van de schuif weg te werken. Aldus kunnen de glijdstrippen
bij vernieuwing een constante dikte verkrijgen (fig. 2276).
·
Op de schuif zijn de.bronzen strippen bevestigd, omdat deze naar verwachting
het meest zullen slijten en op deze wijze het eenvoudigst zijn te vernieuwen.
De schuiven slaan in laagsten stand niet op een onderaanslag aan, zoodat zij
in gesloten stand niet al te nauwkeurig aan een juiste plaats .zijn gebonden. Om
te voorkomen, dat bij sluiten onder waterdruk de alsdan gebogen horizontale
1)
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Met opzet "verticaal", omdat de schuif in verticalen stand zuiver moet zijn gemaakt (blz. 332).

aanslagstrippen zullen stooten op die van de deur, zijn de schuifs trippen eenigszins
zoekend afgewerkt (zie voor het beginsel: fig. 1896).
Voor de schuifgeleiding in dwarsrichting zijn bronzen klossen aang ~bracht.
Aangezien hun afstand, verticaal gemeten, niet voldoende groot werd geacht, is
de ophangconstructie, welke uit een spindel en een A-vormig lid bestaat, dat dt'
schuif centrisch aanpakt, als geheel in dwarsrichting zoo stijf mog ~lijk g ~maakt
(fig. 208: .aanzicht hoogwaterzijde en fig. 227a). Men kan nu aannemen, dat
de schuif bij scheefgaan wordt geleid door de onderste of bovenste klos en door
het bewegingsmechanisme. Het A-vormige lid, dat scharnierend aan de schuif
is verbonden, is feitelijk niets anders dan een spindelverstijving. De horizontale
verstijvingen van het lid bestaan uit stalen buizen, welke zwaar zijn, om te voorkomen, dat schippershaken er vat op hebben (§ 11, punt 9).
Mocht de spindel, bij weigering van den betrokken eindschakelaar, naar
beneden toe te ver doordraaien, dan verlaat hij de moer en zal hij mèt de schuif
omlaag vallen. Om de val tot enkele cm's te beperken zijn er aan de deur stuiten
bevestigd. De plaats er van is zoodanig bepaald, dat het voorover in de schutkolk
vallen van het A-vormig lid met den spindel door het frame van het bewegingswerktuig wordt belet.
Blijkens in het waterbouwkundig laboratorium te Delft verrichte proeven
kon de schuifbeweging eenparig zijn, indien de schuiven van onderen mijtervormig
werden àfgewerkt. Aldus is besloten, omdat de eenparige beweging de meest eenvoudige is en mogelijk is met norm?le draaistroommotoren. Bij de schuiven in
de deuren van de sluis te Wijk bij Duurstede en nabij Tiel kan de schuifbeweging
blijkens de proeven niet eenparig worden. Daarom zijn voor die schuiven in WardLeonard geschakelde gelijkstroommotoren gekozen en bijgevolg had. het geen zin
de schuiven van onderen mijtervormig af te werken (fig. 227a). Zulks leidde
bovendien tot eenige gewichtsbesparing.
Jaloezieschuif. Een variant op de normale glijdschuif is de jaloezieschuif.
Deze bestaat uit verschillende met elkander langs de korte zijden op eenigen
onderlingen afstand verbonden verstijfde platen (fig. 189a). In de figuur komen
de platen in opgetrokken schuifstand juist voor de houten deurregels, welke , in
de schuifgaten zijn verdikt d9or er op bevestigde houten klossen. De betrokken
schuiven worden niet gesmeerd. De samenstelling van het metaal der strippen
is als hiervoor beschreven. Voor /is½ genomen. Fig. 189h geeft een detail der
schuifaanslagen.
: ·.
Grootere jaloezieschuiven zijn toegèpast in de stalen puntdeuren van de sluis
nabij Ravenswaay (Amsterdam-Rijnkanaal, zie fig. 192). Deze worden wèl gesmeerd, de verticale strippen op de halve hoogte van de platen, waaruit de schuiven
zijn samengesteld. Het bewegingswerk is echter ook in staat ongesmeerde schuiven
te trekken, omdat de goede werking van het smeermechanisme niet is te controleeren (onder water). Tegenwoordig is echter zooveel ervaring opgedaan met
smering onder water met behulp van hoogedrukvetpompen, dat deze laatste
zware eisch gevoegelijk zou kunnen vervallen 1 ). Het komt - wij herhalen dit vooral aan op een prima onderlinge verbinding der verschillende vetleidingelementen (geen patentnippels zijn voldoende betrouwbaar, aan elkander lasschen
is verre te verkiezen) en op een uitstekende verbinding van de leiding aan de
strippen. Hier geldt: waarop men vertrouwt moet betrouwbaar zijn!
Voor het nut van jaloezieschuiven wordt verwezen naar § 10, blz. 58.
1)

Zie blz. 517.

b,

Wielschuivèi1.

Algemeene bespreking. Om de groote wrijving van glijdschuiven te elimineeren worden1 vooral in riolen 1 veelal wielschuiven toegepast. In vele gevallen
zou men beter automatisch gesmeerde glijdschtiiven kunnen toepassen, nu op het
goede functionneeren van het smeerstelsel kan worden gerekend (zie blz. 353
onder "jaloezieschuif"). Men kan daarom gevoegelijk zeggen, dat wielschuiven
slechts voor toepassing in aanmerkiilg mogen komen, wanneer de vervallen en
het schuifoppervlak zoo groot zijn, dat ·de toepassing van glijdschuiven met het
oog op de bewegingswerktuigen te bezwaarlijk zou zijn te achten. Voorloopig
zou men de. benoodigde trekkracht op 12 t per aangrijppunt kunnen limiteeren,
zoodat zelden wielschuiven uitkomst zullen behoeven te brengen.
Van de wielschuiven noemen wij slechts:
1. Stoneyschuiven (fig. 228);
2. Vlakke wielschuiven (fig. 229);
3. Wigvormige schuiven:
a. met in zijaanzicht wigvormig toeloopende aanslagen (fig. 230a);
b, met in vooraanzicht wigvorinig toeloopende aanslagen (fig. 230b).
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Fig. 228. Schets van een Stoney-schuif.
De rollen leggen den halven schuifweg af; C = contrawielen, vast aan schuif.

De genoemde schuiven blijven doorloopend op haar wielen .rusten, Behalve
bij de onder 3a genoemde schuiven is de waterdichte afsluiting op zij verkregen
met. behulp van veerende platen, rubberstrooken of naalden. De onderaanslag
vindt meestal koud op d~n rioolbodem plaats, de bovenaanslag koud op het in·
de schuifschacht uitgebouwde riooldek. Aangezien beide horizontale aanslagen
zelden gelijktijdig precies zullen afsluiten, is het gewenscht den bovenaanslag
van een zoo soepel mogelijken rubberstrook te voorzien.
Men drage er zorg voor, dat de wielen zuiver sporen. Bij flenswielen zouden
de flenzen anders de rails kunnen invreten, terwijl - en dat hebben deze met
flenslooze wielen gemeen - bovendien onnoodig grnote slijtage van de rails en
het loqpvlak van. de wielen zou zijn te wachten.
Voor de rails neme fi!en zeer hard staal (bv. St 80) en voor de wielen nog
harder. Goed voldoen zullen in coquilles gegoten ijzeren wielen, mits betrokken
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Fig. 229. Vlakke wielschuif en noodschuif
(ontwerp; behoorende bij fig. 140).

van een zeer gunstig bekend staande fabriek, die zich speciaal daarop heeft
toegelé:gd (zie ook blz 309).
Stoneyschuiven. Bij Stoneyschuiven rusten de schuiven op twee stellen
in een raam gevatte rollen, welke met de schuif mede, doch met de halve snelheid,
worden bewogen. De rollen leggen dan ook den halven weg af. Voordeel is de
zeer kleine wrijving: tapwrijving ontbreekt geheel. Daarentegen werkt de rollende
wrijving dubbel, doch deze is zeer klein (zie blz. 393). Nadeden zijn de statische
onbepaaldheid der roloplegging (de rollen zullen niet gelijkelijk dragen) en de
gebrekkige waterdichte zijafsluiting door naalden, waarop een relatief kleine druk
staat .(smalle strook, zie blz. 346).
Deze schuifsoort is, althans voor sluizen, als verouderd te beschouwen.
Vlakke wielschuiven. Vlakke wielschuiven zijn doorgaans van vier wielen
voorzien, Hoe grooter wielen ten opzichte van de wielassen, hoe geringer tapwrijving en rollende wrijving en hoe geringer aantal toeren van de wielen, dus
hoe geringer slijtage. Daartegenover staat, dat men moet letten op het moment
in de assen, door ter plaatse van de flenzen werkende horizontale krachten loodrecht
op het wiel, dat met de wieldiameter zal toenemen,
Voor zijgeleiding worden meestal de wielflenzen gebruikt, Indien daartoe
afzonderlijke wielen zijn aangebracht, make men de loopwielen flensloos.
Door het onder invloed van den horizontalen waterdruk doorbuigen van de
schuif zullen de wielen scheef op de rails komen te staan, hetgeen niet bevorderlijk
is aan het streven de slijtage gering te houden, Niet alleen geeft men daarom veelal
aan de schuif een overmatig groote dikte (groote stijfheid), bovendien maakt men
daarom de assen stijf (los buiten de schuif uitstekende assen niet "verjongen")
of monteert het wiel tusschen twee asopleggingen in.
Z ui g krachten. Het bezwaar van dikke schuiven kan zijn de groote naar
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Fig. 230a. Beginselschets van een wigvormige schuif (wigvormig in zijaanzicht).

Fig. 230b. Beginselschets van een wigvormige schuif (wigvormig in vooraanzicht).

omlaag werkende kracht, welke ontstaat doordat de opdrijving (statische waterdruk
onder tegen de schuif) verminderd wordt met de snelheidshoogte van het onder
de schuif doorstroomende water· en door mogelijke zuiging, vooral als de onder
de schuif doorstroom ende waterstraal den onderkant daarvan niet blijft aanraken.
Zoo is de afwerking van den schuifonderkant volgens fig. 23 la zeer ongunstig
(zuigende werking over de volle schuifbreedte), volgens fig. 231 b slechts weinig
beter (alleen beter ter plaatse van het aanslaghout), volgens fig. 232 veel beter,
hoewel de rand r een zuigende werking in het leven roept.
Voor een schuif met enkele beplating geeft fig. 233 een juiste op lossing
(zuigende werking rechts van het aanslaghout kan niet ontstaan, omdat water
gemakkelijk van rechts kan toestroomen). Voor een schuif met dubbele
beplating deugt de oplossing evenmin als de vorige.
D.:: genoemde slechte oplossingen kunnen w0rd.::n verbeterd do::>r het maken
van groote gaten in den onderrege1 (fig. 231 en 232), of, bij dubbele beplating,
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in alle regels (fig. 234). Indien slechts wordt voorkoment dat er een soort waterledigheid onder de schuif kan ontstaant is de oplossing juist te achten. Kleine
gaten in de regels zijn niet in staat een goede oplossing te geven: de gaten moeten
zoo· groot mogelijk zijn (zie als voorbeeld van een schuif met van groote gaten
voorziene regels: fig. 229).
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Fig. 231a
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Fig. 231b.

Fig. 231a t/m 234
Afwerking van den
onderkant van een
schuif in verband
met de zuigende
werking van het er
onder door stroomende water.

Fig. 232

r

Fig. 233

Fig. 234.

Indien een schuif, welke naar twee zijden moet keeren van een enkele beplating
zou zijn voorzien, zouden, behalve de zijvlakken, ook het bovenvlak watèrdicht
moeten zijn. Alsdan moet er op worden gerekend, dat het water op de schuif mede
door het bewegingsmechanisme zal moeten worden gedragen (tegen het onderschuifvlak werkt omhoog de met de snelheidshoogte verminderde hydrostatische
druk van het water, daarboven, naar omlaag, het gewicht van de schuif met het ,
water er in en er boven). Daarom wordt voor dergelijke schuiven aanbevolen een
dubbele beplating toe te passen en de regels van zoo groot mogelijke gaten te
voorzien. Alsdan kan het water boven de schuif naar onderen afstroomen, terwijl
het door de nauwe spleten onvoldoende zal worden aangevuld. Aldus wordt
bovendien elke hinderlijke afzuiging tusschen de aanslaghouten in voorkomen.
Voor be e 1cl IJmuiden Dergelijke schuif is uitgevoerd voor de Spuisluis
te IJmuiden en wordt ook vervaardigd voor de Noordersluis aldaar ter vervanging
van de door den oorlog vernielde schuiven. De onderafsluiting vindt plaats
met aanslaghout onder elk der beplatingen. Daar de schuif bij kentering
van het tij haar speling in de schuifsponning (10 mm) heen en weer zal gaan, zal
het aanslaghout over den rioolbodem schuren. Om de slijtage van dat hout te
beperken, zijn bij de Noordersluis muntz~metalen (weinig voor electrolytische
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werking gevoelige bronssoort) strippen aangebracht en bij de later uitgevoerde
spuisluis goed tegen paalworm bestand zeer hard tropisch hout (larahout).
De verticale aanslagen en de bovenaanslag zijn ten behoeve van de waterdichte
afsluiting voorzien van rubbers1rooken, welke afsluiten op het graniet (IJmuiden),
op de onderlegplaat van de ten behoeve vart de schuiven in de schuifsponning
aangebrachte rails of op een daarmede strookend aangebschten strip (fig. 229).
De rubberstrooken zullen mèt den railkop, de assen of de wielkransen afslijten.
Men heeft wel eens d:: rubberstrooken in dwarsiichting van de schuif van
boven naar onderen toe taps laten toeloopen, zoodat de rubber bij het omhoogtrekken van de schuif spoedig geheel los van de slagstijlen zal zijn, doch wij zullen
onder "wigvormige schuiven" zien, dat zulks geen aanbeveling verdient.
Afdrukinrichting. Wij zagen reeds, dat de moeilijkheid wielschuiven van een
goede waterdichte afsluiting te voorzien, er toe heeft geleid schuiven te construeeren,
voorzien van een afdrukinrichting. Deze zou kunnen zijn volgens fig. 213,
waarbif de schuif bij het onderweg ontmoeten van een toevalligen weerstand
(bv. een vast voorwerp tusschen wiel en rail) toch in den eindstand kan worden
gebracht. Hiertoe moet aan den hefboom h niet alleen een uitslag naar boven
worden gegeven, doch ook een naar beneden. Blijft de oorspronkelijk op de
wielen 1 en 3 loopende schuif onder weg steken, zoo zal zij door den hefboom h
nogmaals worden afgedrukt en wel met de wielen 2 en 4. Na het in laagsten stand
brengen moet h weer in den horizontalen stand worden gebracht om de afdrukinrichting te ontspannen.
De beste oplossing wordt evenwel verkregen door toepassing van een afdrukframe (fig. 216 en 217), bij de toepassing waarvan aan de schuif om constructieve
redenen een relatief zeer groote dikte zal zijn te geven.
Om te voorkomen, dat bij de systemen volgens de figuren 213 en 216/217
de schuif door het, na het overwinnen van den toevalligen weerstand, plotseling
een weinig omlaagschieten, ontoelaatbare spanningen in het bewegingsmechanisme
zou opwekk1;:n1 zouden de heugelstangen kunnen worden voorzien van veeren,
welke alleen werken als de schuif aan de heugelstangen hangt.
Wigvormige schuiven. De benaming duidt reeds aan, dat deze schuiven
als wiggen tusschen de van het sluisgebouw of deur deel uitmakende aanslagen
passen.
Aan dit schuiftype kleven verschillende bezwaren, nl.:
1. Wanneer de schuifaanslagen van stijf materiaal zijn vervaardigd (hout
of staal) zouden de schuiven wegens de gedurende het sluiten zich verkleinende
speling door een drijflichaampje of vallend voorwerp, dat tusschen de aanslagen
van de schuif en van de deur of het sluisgebouw terecht komt, kunnen klemloopen;
2, Schuiven met in zijaanzicht wigvormig toeloopende stijve aanslagen
zullen kunnen vastloopen bij slijtage van rails, wielkransen of -assen. Alsdan
zal de voor het optrekken van de schuiven benoodigde kracht aanvankelijk correspondeeren met sleepende in stede van rollende wrijving;
3. Het onder 2. genoemde bezwaar zal zich ook doen gevoelen, zij het in
verminderde mate - de wielen zullen de belasting gedeeltelijk blijven dragen wanneer de schuiven door doorbuiging in horizontalen zin, na in stilstaand
water te zijn neergelaten, tegen de aanslagen zullen drukken;
4. Om aan de bezwaren 2. en 3, tegemoet te komen, is het gewenscht tusschen
de aanslagen een spleetje open te houden (in het begin: lekkage), dat evenwel
door slijtage van rail enz. allengs zal verdwijnen;
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5. Bij schuiven met in vooraanzicht divergeerende aanslagen is het onmogelijk de horziontale aanslagen te pla;itsen in hetzelfde vlak als de andere, omdat
die zullen keeren in een vlak, dat loodrecht staat op het vlak, waarin de andere
afsluiten;
6. Bij schuiven met in zijaanzicht toeloopende aanslagen behoeft het ad 5.
genoemde bezwaar voor den bovenaanslag niet aanwezig te zijn en voor den onderaanslag niet, indien de rioolbodem van een sponning zou zijn voorzien, doch
zulks is praktisch niet mogelijk van wege het verzanden er van (bij toepassing in
sluisdeuren zou dat bezwaar niet behoeven te bestaan). In dit opzicht stáan dus
deze schuiven gelijk met die volgens fig. 229;
7. Wanneer een willekeurige wigvormige schuif door een zich op den rioolbodem bevindend voorwerp niet geheel in laagsten stand zou kunnen worden
gebracht, zal de zijafdichting van de schuif onvolkomen worden, of zoo er ter
plaatse reeds een spleet aanwezig was, zou deze laatste grooter worden;
8. Bijklemming van een schuif met in vooraanzicht toeloopende aanslagen,
zou het onder omstandigheden niet mogelijk zijn haar bij kentering van het tij
door den waterdruk een weinig te verplaatsen om de wielen van het eene stel rails
naar het andere te brengen, waardoor zoowel de schuif als de in betonwerk of
deur opgenomen aanslagen zeer ongunstig zouden worden belast.
Bij schuiven met in vooraanzicht divergeerende aanslagen zal de rollende
wrijving niet, zooals bij het andere type, na slijtage van rails, wielen of assen
aanvankelijk in sleepende overgaan. In. dat opzicht zijn deze dan ook beter.
Om aan de bezwaren 1, 2, 3, 4, 7 en 8 geheel of gedeeltelijk tegemoet te komen,
zouden de aanslagen kunnen worden voorzien van rubberstrooken, in den geest
als aangegeven in fig. 229, doch bij schuiven met in zijaanzicht wigvormig toeloopende aanslagen is de oplossing slechter te achten dan bij gewone vlakke schuiven
volgens fig. 229. Immers zullen bij de schuif volgens die figuur de rubberstrooken
geleidelijk mèt rail of anderszins mede afslijten, terwijl de rubber bij de wigvormige
schuif slechts in het begin van de beweging langs de vaste aanslagen zal schuren,
en derhalve in slijtage zal achterblijven. Bijgevolg zal de wrijving geleidelijk in
het begin van de opwaartsche beweging grooter worden.
Hoewel met wigvormige schuiven geen bepaalde voordeden worden verkregen,
zijn zij toch wel toegepast. In vooraanzicht wigvormige schuiven hebben toepassing
gevonden in de sluisdeuren van de sluizen van het Wesel-Dattelnkanaal (zie "die
Bautechnik" no. 53/54 van 1930); de andere soort bij de schutsluis te Sevilla
(rubberdichting).
Ontlaste glijdschuiven. Wij zagen reeds, dat ontlaste glijdschuiven de
voordeden van wiel- en glijdschuiven in zich vereenigen. Fig. 235 geeft de toepassing weer bij de schutsluis te Wijk bij Duurstede (Amsterdam-Rijnkanaal).
De schuif bestaat uit een hoofdschuif en een bijschuif. De laatste bevat de
loopwielen, welke op rails loopen, gelegen in een vlak tusschen beide schuifonderdeelen in. Het bewegingswerk trekt aan de bijschuif welke met vier scharnierende leden aan de hoofdschuif is verbonden. De bijschuif zal bij het omhoog
bewegen bij de hoofdschuif zooveel voorijlen dat deze door de scharnierende
leden eenigszins van de aanslagen wordt gelicht. Hoe grooter wrijvingsweerstand
op de glijdvlakken, hoe meer de hoofdschuif z;:il worden ontlast. Zij
F de trekkracht voor het openen van de schuif;
G 1 het schuifgewicht onder water;
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het bijschuifgewicht onder water;
de waterdruk tegen de schuif;
de druk van de schuif op haar aanslagen bij het begin van de beweging;
de straal van de assen der verbindingsleden;
de afstand tusschen de beide assen van een verbindingslid;
de hoek tusschen de verbindingsleden en het horizontale vlak bij het
begin van de beweging;

Fig 235. Ontl ~ste glijdschuif
(schutsluis te Wijk bij Duurstede in het
Amsterdam-Rijnkanaal).

f1 en f2 de wrijvingscoëfficiënt van de schuif op haar aanslagen resp. van
de" assen van de verbindingsledèn op die leden;
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f3

de weerst2ndsccëfficiënt, aangevende den invloed van rollende wrijving
en tapwrijving, dan is bij het begin van de beweging:
r
f1 D + G = (W - D) tg a + 2 R f2 (W - D)

W (tg a

D=

+ 2 Rr f2) -

G1

r

+ 2 R f2 + tg a
= f1 D + G 1 + G 2 + f3
f1

en T
(W - D)
Wanneer de schuif bij hooge uitzondering onder waterdruk moet worden
gesloten, zou het bij te gering hoofdschuifgewicht of bij het ontmoeten van een
toevalligen weerstand kunnen voorkomen, dat de schuif door haar leden naar
beneden wordt getrokken. In laagsten stand zouden de scharnierende leden
mcgelijk neg schuin naar omlaag wijzen en de hoofdschuif nog zijn ontlast. Om
zulks te voorkomen, moet het lierwerk dan uit de hand bv. nog wat worden doorgedraaid totdat de schuif in laagsten stand is gekomen, en vervolgens nog verder
totdat de leden weer horizontaal staan. De bewegingsinrichting is daarop ingericht,
Een en ander zou electrisch kunnen geschieden, wanneer het onder druk sluiten
van de schuiven geregeld voorkwam.
In verband met de gewenschte zijdelingsche stijfheid is er voor gezorgd, dat de
beide hoofdonderdeelen van de schuif doorloopend in elkander blijven grijpen.
Als bijkomstig voordeel van de besproken soort schuiven zij nog vermeld,
dat de stand van de wielen ten opzichte van de rails praktisch gesproken niet
afhangt van de doorbuiging van de door den horizontalen waterdruk belaste schuif.
c.

Segmentschuiven (fig. 236).

Het voordeel van,• wat de zuigende werking van het er onder doorstroomende
water betreft, juist geconstrueerde segmentschuiven is gelegen in de geringe kracht
voor het bewegen, welk voordeel in den tegenwoordigen tijd, nu handbeweging
op den achtergrond is geraakt, niet belangrijk is te achten,

Fig. 236. Beginselschets segmentschuif.

In, in het algemeen hoog zijnde, riolen nemen zij veel plaats in, terwijl het
monteeren en demonteeren een zeer ruime schacht zou vorderen en een omslachtige
karwei is (drooglegging van de riolen ter plaatse). Bovendien bevinden de draaipunten zich doorloopend onder water. Toepassing van rollagers, welke de slijtage
beperken en slechts eenmaal per jaar vernieuwing van het vet zouden vorderen,
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verbeteren den toestand nauwlijks. Dan zouden met behulp van hoogedrukvetpompen automatisch gesmeerde glijdlagers nog zijn te verkiezen.
Bij segmentstuwen met zich doorloopend of dikwijls onder water bevindende
draaipunten zorgt men er veelal voor, dat de draaipunten compleet mèt de stuwklep
boven water kunnen worden gehaald (draaipunten in verticale sleuven). Voor de
veel nietiger rioolschuiven is zulks over het algemeen te omslachtig te achten.
In deuren met lage schuiven nemen zij weinig ruimte in, Deze ruimte is
dan ook in de gevallen, waarin toepassing overweging verdient, in het inwendige
van de deur aanwezig. Evenwel is het monteeren en demonteeren omslachtig en
tijdroovend. De schuiven kunnen immers niet, zooals vlakke .schuiven, buiten
tegen de deurbeplating worden aangebouwd!
Om de moeilijkheid, een goede waterdichte afsluiting te maken, te ontloopen,
zou van een afdrukinrichting gebruik kunnen worden gemaakt. Deze zou kunnen
bestaan uit een losse excentrische bus om de assen, welke vóór het openen van de
schuif wordt verdraaid. Zulks zou met het bewegingsmechanisme kunnen geschieden, mits de er voor benoodigde kracht kleiner is dan die voor het lichten van
de schuif. Vermits de afdrukinrichting te weinig toegankelijk is te achten, kan
toepassing er van niet worden aanbevolen.
Gezien de balans tusschen de voor- en nadeelen, kan de toepassing van
segmentschuiven niet worden aanbevolen. Er zijn geen gevallen denkbaar, waarbij
dat schuiftype uitkomst zou brengen.
d.

Cilinderschuiven.

Cilinderschuiven volgens het oorspronkelijke type (fig. 237a) bieden de
volgende voordeelen: .
Voordeelen. 1. geringe beweegkracht;
2. geringe af te leggen weg;
3. geen ten opzichte van de schuif beweegbare deelen zijn bepaald noodig;
4. zeer fraaie waterdichte afsluiting.
To el 1 c h t i n g. De beweegkracht wordt in de handboeken praktisch onafhankelijk van het te keeren verval genoemd. Zulks is evenwel niet geheel juist,
omdat gerekend moet .worden op eenige zuigende werking van het onder den
schuifrand door stroomende water. Om constructieve redenen is deze rand niet
in hydraulisch opzicht ideaal af te werken. Men schetse om dit te begrijpen de
stroomlijnen maar!
,
Men kan aannemen, dat de grootte van den onderdruk gelijk is aan een
kolom water ter hoogte van het verval met een maximum van den atmosferischen
druk. In elk geval mag niet gerekend worden op vermindering van het schuifgewicht door onderdompeling in het water.
Dè door de schuif af te leggen weg is gelijk aan
i; nd2
:d = ¼, d (d = diameter)
De meeste uitgevoerde schuiven zijn nog van er aan bevestigde geleidingswielen voorzien (zie fig. 237b), doch d,ze zouden zonder bezwaar vervangen kunnen
worden door schuivende geleiders, welke door hoogedrukvetpompen zouden kunnen
worden gesmeerd. Men vergete niet, dat wielen ook smering zouden behoeven.
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Wanneer gekozen zou moeten worden tusschen geleidingswielen bevestigd
aan de schuif of aan het betonwerk, dient de keuze te vallen op de eerste
oplossing, omdat de wielen dan ter revisie mèt de schuif boven water kunnen
worden gebracht.
De afdichting (alleen aan de onderzijde van den cilinder) zou kunnen bestaan

Fig. 237a. Beginselschets van een normale cilinderschuif
s = schuif; i = instijgschacht; n = noodschuifsponning.

uit metaal op metaal, doch beter afdichting wordt nog verkregen door in de constructie een rubberrand op te nemen (fig. 237c). Er moet op worden gerekend,
dat de rubber op den duur minder uit het metaal zal steken dan oorspronkelijk,
zoodat de eindstand van de schuif daardoor een weinig zal ·veranderen.
Nadeelen. Tegenover de genoemde voordeelen staan de volgende mdeelen:
1. ingewikkelde, dus dure, betonconstructie;

2. uiterst nauwkeurige bewerking van de schuif en hare zitting el' onder,
dus dure staalconstructie;
3. groote ruimte .in de sluismuren gevorderd;
4. gevaar voor trillingen gedurende de beweging;
5. bij groote vervallen wordt door het inwendige van den cilinder lucht
in het riool gezogen, welke de afstrooming nadeelig zou beïnvloeden (schokkende
afstrooming van het water);
6. groote weerstand aan het door het riool stroomende water.
Toe 1 ic h tin g. De onder 1. en 3. genoemde nadeelei;i worden in hoofdzaak veroorzaakt door den te stellen eisch, dat het water regelmatig verdeeld over den
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omtrek door het door de schuif af te sluiten gat stroomt, Bovendien moet worden
voorkomen, dat, zooals wel is geconstateerd, het water rondom de schuif in een
draaiende beweging geraakt, De juiste vorm der betonconstructie (fig. 237a)
ware in een waterbouwkundig laboratorium te bepalen. Het streven moet zijn
den vorm der uitgespaarde ruimte zoo eenvoudig mogelijk te maken, dus liefst
rechthoekige overgangen der betonvlakken in de plaats van gebogen.

Fig. 237b. Normale cilinderschuif (sluis te Bolzum)
C = contragewicht, G = Gall'sche ketting,

Bezwaar 2. houdt verband met een zuivere dichting en met den ronden
schuifvorm. De zitting onder de schuif moet zuiver passen. Het ware aan te bevelen
niet de zitting afzonderlijk en later de schuif te stellen, doch beide, tijdelijk tot
één geheel vereenigd, te stellen alvorens de zitting met beton aan te storten. Alsdan
ware de rubberrand der onderdichting (fig. 237c) nog niet aan te brengen. Na het
verharden van het om de zitting gestort beton, ware de tijdelijke verbinding met
de schuif te verbreken.
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Om aan het onder 4. genoemde bezwaar tegemoet te komen, ware het schuifoppervlak, waarlangs het water stroomt, glad af te werken (eventueele verstijvingen
niet aan die zijde aanbrengen, of anders weg te werken achter een tweede beplating,
zooals bij de cilinderschuiven van de sluis te Minden is geschied).
Het onder 5. genoemde bezwaar kan worden verholpen door de schuifschacht
van boven luchtdicht af te dekken. Bij ontstentenis van een schacht zou dat bezwaar
zijn te ondervangen door de schuif te laten bewegen langs een vaste plaat, welke
het inwendige er van, ook gedurende de beweging, afsluit (in den geest als geteekend
in fig. 237e), doch alsdan is het aangewezen een ,,verkorte cilinderschuif" (zie
hieronder) toe te passen.
Een lage opstelling van de schuif werkt ten deze gunstig.
Bezwaar 6, voor een niet gering gedeelte veroorzaakt door den rand van
de stalen zitting, waarop de schuif afsluit (zie fig. 237c), zou een iets wijder door-

Fig. 237c. Afwerking van den onderkant van een cilinderschuif en onderafdichting.
v = vloeistaal; g = gietstaal; r = rubber.

stroomgat in de zitting en eventueel een iets wijder riool vorderen (de weerstandshoogte is gelijk aan 0,6 v 2/2g) in de gevallen, dat een bepaalde hoeveelheid water
zou moeten worden gespuid of de capaciteit der riolen ten volle tot haar recht
kan komen (waterpakhuizen en accumulatorbassins, § 10c), doch voor normale
schutsluizen, waarbij de schuif tegen het einde der kolkvulling nog niet of nauwlijks
in den hoogsten stand is gebracht, slechts een iets grooter~ schuifhefsnelheid.
Waar toepassing in aanmerking komt. Cilinderschuiven zijn op
haar plaats:
1. in bovensluishoofden, wanneer de bodem van het riool aan de hoogwaterzijde hooger ligt dan de bovenkant van het riool ter plaatse van de schuif
aan de laagwaterzijde, en bovendien de logische richting van toestrooming
van het water naar het lage riool samenvalt met die, waarin de schuif
bewogen wordt;
2. in andere sluisonderdeelen, wanneer de waterdiepte in de met het benedenpand gemeen staande kolk voldoende groot is om het schuifcomplex in
te bouwen en de waterdruk, in verband met de riooldoorsnede en het
verval, zoo groot is, dat het toepassen van vlakke schuiven bezwaren
zou opleveren.
.
Gezien de nadeelen,. welke in hoofdzaak van pecuniairen aard zijn, worden
cilinderschuiven wéinig toegepast. In bovensluishoofden worden zij wel gemaákt,
wanneer in lengte-richting van het hoofd de noodige ruimte ontbreekt om vlakke
schuiven, geflankeerd .. door noodschuiven voor het droogleggen, te bergen en
het riool vervolgens haaks af te buigen om _het te doen uitmonden in een onder
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de deuren aanwezigen storm uur (fig. 48 bij toepassing van puntdeuren of van
een roldeur).
Verkorte .cilinderschuif. Aangezien cilinderschuiven bij zeer groote vervallen zeer hoog zouderi moeten worden, zijn naast normale ook "verkorte cilinderschuiven" gemaakt (fig. 237d en fig. 237e). Een dergelijke schuif heeft toepassing
gevonden bij de tweelingsluizen van het Panamakanaal ter afsluiting van de spruiten
in den middenmuur (type fig. 237d) 1 ) en bij de schutsluizen te Panheel (Kanaal
van Wessem naar Nederweert), Roosteren en Maasbracht (Julianakanaal), in
beginsel volgens fig. 237e.

Fig. 237d. Beginselschets van een verkorte cilinderschuif met vasten mantel,
waarbinnen de schuif beweegt. n = noodschuifschacht; m = mantel; d = ·deksel; s = schuif;
m = machinekamer; i = ronde instijgschacht; b = buis tot doorlating van het verbindingslid schuiflierwerk.

Vergelijking tusschen gewone en verkorte cilinderschuiven. Verkorte
cilinderschuiven hebben boven gewone vóór het meer compacte geheel en het
vervallen van bezwaar 5, daarentegen tegen:
1. minder fraaie geleidini_:!;
2. extra afdichting aan de bovenzijde noodig;
3. schuifmantel met deksel of alleen deze laatste noodig;
4. slechtere toegankelijkheid en m:)eilijker uit te wissdrn;
5. geringere bedrijfsdruk voor het aan de onderzijde waterdièht afsluiten.
Ter toelichting van ad 1. diene, dat het gewenscht is de schuifgeleiders, verticaal gemeten, zoo ver mogelijk uit elkander te plaatsen en dan nog zal hun afstand
niet groot zijn aangezien de schuifhoogte zeer gering is. De geleiding boven is
langs den vasten mantel, die beneden langs verticale geleiders, welke de doorstroomopening overspannen en er boven en onder hetzij direct of indirect aan
het betonwerk zijn bevestigd (zie fig. 237g). Deze verticale geleiders zullen de
doorstrooming eenigszms beïnvloeden.
De afdichting aan de bovenzijde (ad 2.) zou kunnen zijn als in fig. 237f geteekend voor keering naar twee zijden. Alle rubberstrooken worden zeer gunstig
belast: zij verschuiven niet ten opzichte van de met het b::ton één geheel uitmakende
zittingen. Een lange levensduur is hun dan ook beschoren.
Wel geeft de benoodigde afdichting aan de bovenzijde een extra complicatie.
Ten einde zuiver werk te verkrijgen ware voor het stellen niet alleen de zitting
tijdelijk star aan de schuif te bevestigen, doch ook de mantel.
Het onder 3. genoemd deksel moet bestand zijn tegen de waterstooten, welke
1 ) In dien muur is slechts één riool aanwezig, dat voor beide sluizen moet dienen. Oorspronkelijk
lag het in de bedoeling, dat riool slechts te gebruiken als reserve, doch misrekening in de waterbeweging
gedurende het vullen van de kolk (zie § 8), maakte doorloopend gebruik noodzakelijk.
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bij het sluiten in stroomend water kunnen optreden door de traagheid van het
water in het riool. Over het algemeen komt zulks slechts voor als er door het riool
wordt gespuid, doch ook in normale gevallen zal er rekenmg mede moeten worden
gehouden. Immers moet het als een menschelijke fout worden beschouwd, dat

SCHACHT IN OPEN VERBINDlflG
MET BOVENPAND Of SPMRKDM

Fig. 237f.
Bovenafdichting van een
-verkorte cilinderschuif
(schutsluis te Panheel, Limburg).
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Fig. 237e. Verkorte cilinderschuif met
door stijlen E gedragen vast deksel,
waarlangs de schuif bewogen wordt.

de ingeleide kolkvulling, tegen het verbod in, door het sluispersoneel ontijdig wordt
verbroken door het sluiten van de schuif.
Het onder 4. genoemde bezwaar wordt door fir. 237a en b voldoende toegelicht.
De toegankelijkheid tot een normale cilinderschuif met schachtafdekking is veel
eenvoudiger: -mangat in het deksel, deksel gemakkelijk te verwijderen.
De onder 5. bedoelde verminderde bedrijfdruk, de druk waarmede de schuif
op haar zitting rust, wordt door het geringere schuifgewicht veroorzaakt. Uitbalanceeren van de schuif is dan ook niet toelaatba;ir. Vergrooting van den bedrijfsdruk kan worden verkregen door de onderafdichting een weinig buiten de bovenafdichting te doen steken (sluis te Anderten, Mittelland-kanaal). Het is de vraag
of zulks bij dubbele keering nog zal voldoen.
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Het aandrukken van de schuif door het bewegingsmechanisme zou knikzekere
verbindingsleden met de schuif vereischen. Met behulp van een vloeistofkoppeling,
in combinatie met een electromagnetischen rem, zou dit aandrukken zeer wel zijn
te verwezenlijken (zie § 50aIII).
Over het algemeen is het niet noodig over te gaan tot het toepassen van
verkorte cilinderschuiven: meestal zullen normale kunnen worden toegepast.
Tegenover de besparing aan materiaal zal een duurdere uitvoering staan.
Derde schuiftype Een derde schuiftype leent zich bij uitstek voor waterpakhuizen (fig. 16). Het bestaat uit een vasten cilinder of verticaal opgestelde
reeks cilinders ( één per verdieping), welke op eenigen afstand boven de in het
betonwerk aanwezige af te sluiten gaten eindigt. De schuif zelve is een buiten
langs den vasten cilinder beweegbare manchette (fig. 16). In voorkomende gevallen
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Fig. 237g.

Cilinderschuif voor waterpakhuizen (Anderten).

1s dit schuiftype zeer fraai te achten.
De schuif moet naar twee zijden water keeren (fig. 237g en h), afhankelijk
van het feit of het waterpakhuis vol dan wel leeg is. Er moet voor worden gezorgd,
dat voor het geval het hooge water in den cilinder staat, de mantel niet door water368

druk tegen den rand van de bovenafdichting omhoog wordt gedrukt: de onderafdichting zal zooveel mogelijk naar binnen moeten worden aangebracht (fig. 237g).
Bovendien is het zaak de bovenafdichting zoo min mogelijk te laten oversteken.
BEOJENINGSHUISJE Hs.

fl.lOOL MEl

Z:.tS.PFJ./llEtt

IN Ol'E» Vf.RBIHCl,111. Mi:T SCtwll\O..l\

~~~FIG

Fig. 237h.
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Cilinderschuif voor waterpakhuizen (Panheel).

De zuivere afdichting 1s verkregen door toepassing van rubber
(fig. 237c en f).
Soortgelijke schuif is aanwezig aan één zijde van de sluis te Panheel, waar
de verbinding van twee spaarbekkens met het riool kan plaats hebben door een
gemeenschappelijke schacht (fig. 237h).
Constructie. Cilinderschuiven moeten bij uitwendigen alzijdigen druk
knikzeker zijn. Voor de typen volgens de figuren 237a end moeten de eventueele
verstijvingen inwendig worden aangebrachtt voor de andere typen uitwendig.
Trillingen moeten worden voorkomen door de uitwendige verstijvingen weg te
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werken achter een gladden, b.v. plaatstalen, mantel (Minden), waarop het langsstroomende water geen vat heeft (zie toelichting op bezwaar 4, blz. 365),
Aan het ondereinde van de schuiven (fig. 237b), aan de zitting of aan beide
(fig. 237b, c en h) zou zoo noodig zoodanigen vorm kunnen worden gegeven,
dat de vrijgegeven doorstroomopening bij eenparige schuifsnelheid in het begin
. zeer geleidelijk, doch in versneld tempo in grootte aangroeit, hetgeen een vereischte
zou kunnen zijn in verband met de rustige ligging van de schepen in de kolk gedurende het vullen (formule (4), blz; 23). Alsdan wordt de hefhoogte vergroot.
NAAR BEWEGING-SMECHANISME

j
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1
1

1
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Fig. 238. Beginselschets verbetel'de tolklep met hodzontale as. Schot s reikt tot boven den hoogsten
waterstand. Het kan mèt de schuif, .zelfs in geopenden stand, worden vetwijdetd. Door -aan A te trekken,
schuif stijf _dicht, door aan B te trekken, schuif open.

e.

T olkleppen.

Men kent tolkleppen met. verticale en met horizontale as. De eerste paste
men wel in riolen toe, de tweede meer in deuren. De as is niet geheel centrisch
aangebracht, zoodat de klep in gesloten stand door den waterdruk wordt aangedrukt.
Voordeel heet, dat de beweegkracht uiterst gering is, maar door de ontstane
wervels en drukverminderingen tegen de klepvlakken valt Zttlks wel wat tegen.
Haar afdichting is wegens den geringen wateroverdruk niet fraai. Bovendien is
lekkage ter plaatse van de as onvermijdelijk (afdichting in verschillende vlakken). Voorts blijft de klep een gedeelte van het doorstroomprofiel innemen,
waardoor niet alleen een groote capaciteitsvermindering ontstaat, doch ook
kans op trillen van klep of verbindingsleden met het lierwerk.
Een verbeterd systeem met horizontale as is verkregen door die as centrisch
aan te· brengen en de klep stijf gesloten te houden door trek aan de op eenigen
afstand er vandaan bevestigde ·verbindingsleden met het bewegingsmechanisme
(fig. 238). Door daarbij de klep in een tot boven den hoogsten waterstand reikend
houten schot te monteeren, hetwelk in sponningen wordt neergelaten, is het
geheel op eenvoudige wijze uit het riool te verwijderen. Men zou de schuifschacht
zoo wijd kunnen maken, dat het schot et zelfs ·met geopende klep doorheen kan.
De hierboven genoemde bezwaren worden niet geheel ondervangen. Zelfs
komt er een nieuw bezwaar bij, nl. het door de klepaanslagen belemmeren van
de doorstrooming.
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Het systeem heeft' toepassing gevonden voor de afsluiting van de riolen
van de schutsluizen te Gaarkeuken en te Dokwerd (Grnningen),
Tolkleppen van den primitieven vorm met horizontale as worden dikwijls
gebruikt in puntdeuren met handbediening: de gevorderde beweegkracht is betrekkelijk gering; terwijl het er in het Nededandsche lage polderland meestal
niet op absolute waterdichtheid aankomt. Bovendien zijn de vervallen betrekkelijk
klein (geringe uitslijting van het lek door het lekkende water),
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HOOFDSTUK VII
Bewegingswerktuigen voor deuren en schuiven.
§ 49.
a.

ALGEMEENE BESCHOUWING.

Het ontwerpen van de bewegingswerktuigen.

Taak van den ontwerper. De taak van den ontwerper van een schÛtsluis
in zake het ontwerpen van de bewegingswerktuigen bepaalt zich in hoofdzaak tot:
1. het doen van een keuze uit de verschillend:::: daarvoor in aanmerking
komende systemrn door vergelijking van de voor- en nadeelen;
2. het vaststellen van de aan het mechanisme te stellen eischen;
3. het zich op de hoogte houden van. de bezwaren van exp:oitatieven aard,
ondervonden bij in gebrüik zijnde soortgdijke bewegings,installaties;
4. het zich op de· hoogte houden van de mogelijkheden op werktuigkundig
en electrotechnisch gebied;
5. het bevorderen van een vlotte montage- en demontagemogelijkheid,
van het snel uitwisselen van aan slijtage blootstaande onderdeeli'u en van het
op eenvoudige wijze onderhouden daarvan;
·
6. het beoordeelen van de details van werktuigkundigen- en electrotechnischen aard.
De ontwerper moet hiertoe de medewerking hebben van een deskundige,
die in staat is voorontwerpen te maken, welke in groote lijnen ongewijzigd voor
uitvoering. in aanmerking zouden kunnen komen. Van de voorontwerpen hangt
te veel af dan dat genoegen zou kunnen worden g~nomen met door leeken opg,>
maakte ontwerpen, welke mogelijk theoretisch knap zijn samengesteld, doch niet
voor uitvoering in aanmerking zouden kunnen komen.
Men zal zich wellicht afvragen, waarom het ontwerp van de bewegingswerktuigen niet in concurrentie zou kunnen worden vervaardigd door de fabneken,
welke voor leverantie der machinerieën in aanmerking komen. Welnu, deze hebben
er teveel belang bij de leverantie opg:dragm te kr1jgm en zuUen derhalve niet
steeds voldoende letten op de deugde11jkhe1d van het aangebodene. Of naderhand
veel onderhoud zal worden gevorderd is voor haar, voor zoover haar goede naam
daar niet door wordt geschaad, niet altijd een punt van primair belang: de hoofdzaak
uiteraard is de levering Opgedragen te kriJgen !
Ter toelichting daárvan di.ene bv. hl t volgende:
De kabels, welke de contragewichten voor hefdeuren met deze deuren
verbinden, zouden over schijven van zeer groote diameter kunnen worden geleid
(fig. 263) of over twee achter elkander geplaatste kleinere schijven, waarvan de
middelliJn toch nog behoorlijk groot is. De laatste oplossing is de goedkoopste
doch in exploitatie de duurste: bij uitgevoerde bewegingsinrichtingen is gebleken,
dat de levensduur der over de schijven loopende kabels in het eerste geval het
meervoudige. is van dien bij het tweed.e.
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Wij zulle:q thans overgaan tot een nadere bespreking der bovenstaande 6 punten.
ad 1 : De' keuze zal reeds plaats moeten hebben, voordat het ontwerp van
den "onderbouw" van de sluis gereed is gekomen. Als voorbeeld ter toelichting
zou kunnen dienen, dat de vorm van met hefdeuren uitgeruste sluishoofden
gedeeltelijk wordt beheerscht door de keuze tusschen hefportalen of vrijstaande
heftorens, welke ten nauwste samenhangt met die der bewegingswerktuigen, terwijl
de voor het ontwerp zeer belangrijke dwarsdoorsnede der heftorens (zie blz. 426)
volkomen afhankelijk is van het ontwerp der contragc:wichten, welke deel uitmaken
van de bewegingsinstallatie. Voorts kan de dekzerkhoogte afhankelijk worden
gesteld van de beweging3werktuigen der puntdeuren (§ 21, blz. 124).
ad 2: De belangrijkste eisch aan een bewegingswerk te stellen is wel die,
dat het de voorkomende geringe bewegingen van het aan te drijven object, loodrecht
op zijn beweging3richting1 niet mag hinderen, Omgc:keerd mogm die bewegingèn
geen ongewenschte spanningen in eenig onderdeel van het mechanisme in het
leven roepen. Zoo moet een schuif in haar sponning alle door de speling, ook na
slijtage, toegelaten bewegingen loodrecht op de bewegingsrichting kunnen maken
zonder de heugelstatigm of spindels tè verbuigen, al zouden ,die verbuigingen
ook elastisch zijn. Een roldeur moet tusschen haar aanslag::n heen en weer kunnen
gaan en ook eenig,zins op en neer (bv. bij overgmg van de rollende naar de
schuivende beweging, of wanneer de deur onder het bewegen zal opwippen door
onvoldoend dienstgewicht, zie blz. 310),
Bovenstaand beginsel wordt zoo belangrijk geacht, dat gevoegelijk van een
leidend beginsel kan worden gesproken,
. ·
ad 3. Bestudeering van bij uitgevoerde werken ondervonden bezwaren
is noodzakelijk ter perfrctioneering van nieuwere. Het verwijzen naar den hoogen
graad van volmaaktheid van de automobielen van tegenwoordig, welke slechts
mogelijk was na met millioenen auto's opgedane ervaring, maakt verder commentaar
overbodig!
ad 4. De ontwerper zal slechts "bij" kunnen blijven, indien hij contact
houdt met de praktijk, i.c. met de industrie. Derhalve moet hij zich geregeld laten
voorlichten door vertegenwoordigers van fabrieken,
'
De technische mogdijkheden ontwikkelen zich in zoodanig tempo, dat
gevoegelijk kan worden gezegd, dat de modernste sluis die is, welke nog niet
voor het gc:bruik g::reed is. Met het opmaken en verwezenlijken der plannen nl.
is over het algemeen zooveel tijd gemoeid, dat de technische mogdijkheden ondertusschen weer zullen zijn veranderd!
·
Om eenige, zij het over het algemeen geen schokkende, voorbeelden uit eigen
ervaring te noemen, zij in verband hiermede meegc:deeld, dat g~durende het
ontwerpen van de groote schutsluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal,. de gcoote
ontwikkeling plaats greep van hoog~drukvetpompen, welke een betrouwbare
smering onder water mogelijk maken, en van vloeistofkoppelingen, welke ideale
slipkoppelingen zijn, die nimmer weigeren en onder het slippen het normale koppd
ruimschoots blijven overbrengen, en waarvan nog juist bijtijds dankbaar gebruik
kon worden gemaakt (zie bv. blzn 389, 405 en 420). Nadat voorts reeds voorzieningm waren getroffen om de voor de schippers zoo belangrijke bolders aan
te duiden door indirecte verlichting van de bovenste uit elke verticale rij, werd,
ook voor drukbevaren sluizen, op groote schaal natriumverlichting in toepassing
gebracht, waardoor het nut der getroffen voorzieningen problematisch werd(§ 57),
ad 5. Snelle demontage en hermontage van de soms om vernieuwing vragende
onderdeden van bewegingsinrichtingen of van de door haar te bewegen objecten,
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zijn voor een ongestoord sluis bedrijf van het allergrootste belang. Zoo moeten de
bewegingsinrichtingen van schuiven zoodanig zijn ontworpen; dat deze laatste op
snelle wijze kunnen worden verwisseld; ondanks het feit, dat er zich veelal onderdeelen van de eerste boven zullen bevinden (blz. 435). Verder moet het mogelijk
zijn de aangedreven objecten op snelle en eenvoudige wijze te ontkoppelen, waartoe
bv. in vorken passende oogen zoekend moeten worden afgewerkt (zie fig. 250,
' letter Z; links en rechts) en niet te nauw passend mogen zijn, pennen goed hanteerbaar moeten zijn (handvat) en van een zoekend einde voorzien (zie fig. 250, letter e,
links). Ook moeten pennen in ruime gaten passen, hetgeen vooral dan geoorloofd
is, wanneer de kracht er loodrecht op steeds in dezelfde richting werkt (er zullen
dan nimmer schokken behoeven te ontstaan).
Geregeld om onderhoud vragende machine-onderdeelen (bv. buiten een
tandwielkast aangebrachte tandwielen; welke geregeld moeten worden gesmeerd)
moetep goed bereikbaar zijn. Indien zulke onderdeelen niet zonder het verrichten
van acrobatische toeren zijn te bereiken, zal het onderhoud worden verwaarloosd.
De praktijk heeft zulks meer dan eenmaal bewezen!
Bij het ontwerpen moet men zich steeds afvragen:
flHoe wordt het beschouwde object gedemonteerd en hermonteerd en op welke
wijze is zulks te vergemakkelijken en dus te versnellen?
Zijn alle om onderhoud vragende onderdeelen goed bereikbaar?"

ad 6. Het detailleeren behoort tot het arbeidsterrein van de fabriek, die
het ontwerp uitvoert. Deze toch zal het aan haar bewerkingswerktuigen aanpassen.
Geen detail echter mag den ontwerper ontgaan, omdat elk minder degelijk of
deugdelijk ontworpen onderdeel stagnatie van het sluisbedrijf zou kunnen veroorzaken. Meer in het bijzonder zal hij er op moeten letten, of de daarvoor in aanmerking kom,ende onderdeelen tegen lostrillen zijn geborgd, of aan lengte-veranderingen, door temperatuursinvloeden blootstaande lange transmissie-assen slechts
door é'én rollager in lengte-richting worden vastgehouden, of de juiste passingen
in acht worden genomen, of de lagers van twee in elkander grijpende conische
tandwielen wel in één frame zijn vereenigd (voorkoming van hinderlijk trillen,
dus niet zooals in fig. 248), of conische tandwielen wel strikt noodig zijn (als er
bij fig. 248 in hoogterichting meer ruimte was, zou de wormkast kunnen worden
geplaatst als in fig. 249) enz.
Het ontwerpen in verband met het ontwerp van het geheel. Het is
zaak het ontwerp van een sluis in al zijn geledingen gelijktijdig aan te pakken,
dus ook voor zooveel het mechanisch-electrisch gedeelte betreft. De nog te dikwijls
gemaakte fout is, dat men redeneert, dat laatstgenoemd gedeelte wel later terecht
zal komen. Een gevolg daarvan zou kunnen zijn, dat het betonwerk reeds in uitvoering is gekomen, voordat het mechanisch-electrisch gedeelte vakkundig is
doorgewerkt en het derhalve woekeren zal worden met de ruimte. Bovendien zou
dan mogelijk geen rekening kunnen worden gehouden met de noodige sparingen
en buizen tot doorlating van electrische leidingen. Voorts zal uit de detailleering
de noodzakelijkheid kunnen blijken om kelders te vergrooten, nadat deze reeds
zijn vervaardigd.
De noodzakelijkheid te moeten woekeren met de ruimte is schadelijk voor
de b~wegingsinrichting (vergelijk de bewegingsinrichting volgens fig. 248, waarbij
met de ruimte moest worden gewoekerd; vooral in hoogterichting, met die volgens
fig. 249) en onaangenaam voor den ontwerper, vooral als hij bedenkt, dat hij áe
vrije hand had kunnen hebben! Voorts is het in gemaakt betonwerk zeer moeilijk
en kostbaar gaten en sleuven te hakken. Dat alles voorkomt men door tijdig het
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mechanisch-electrisch gedeelte door de fabrieken en de bureaux, welke zich
toeleggen op het ontwerpen en uitvoeren van electrische installaties, te doen
detailleeren.
Niet ontveinsd wordt1 d.1t ook deze medaille haar keerzijde heeft: bij groote
werken zullen de fabrieken over het algemeen veel te veel tijd hebben voor het
vervaardigen der objecten. Het kan voorkomen, dat de verschillende onderdeden
zeer geruimen tijd (bv. meer dan een jaar) in de fabriek of werkplaats moeten worden
opgeslagen, vooral als tegenslag wordt ondervonden bij den bouw van het kunstwerk
(bv. tegenslag met de bemaling, grondwerk enz.). Daarop zal de ruimte in de fabriek
doorgaans niet berekend zijn.
Wanneer daarop vóór de aanbesteding de aandacht wordt gevestigd kan
bedoeld ongemak door den fabrikant in kosten worden omgezet,
·
b.

Besprekingen van algemeenen aard.

Combinatie van bewegingswerktuigen. Hoewel de bewegingswerktuigen
van verschillende objecten als deuren en schuiven over het algemeen, behottdens
eventueele electrische vergrendeling, volkomen gescheiden worden gehouden,
bestaat het streven tegenwoordig deze te combineeren: alsdan heeft men het aantal
bewegingswerktuigen op zijn minst gehalveerd. Het bewegingswerk opent' dan
eerst de schuiven en vervolgens de deuren (puntdeuren: sluizen van het Albertkanaal in België en een schutsluis nabij Osnab1ück; roldeuren - portes-brisées - :
schutsluis te Hengelo, Twenthekanalen; hefdeuren: benedensluishoofd van de
sluis te Born, Julianakanaal). Het sluiten geschiedt in omgekeerde volgorde.
Nadat de schuiven zijn geopend moet het mechanisme doorgaans worden
stilgezet totdat de kolk geheel of althans voldoende gevuld is om tot het openen
van de deuren over te gaan. Bovendien is de bewegingssnelheid van het mechanisme
voor het openen van de schuiven zeer veel kleiner dan voor dat der deuren (zie
blz. 377).
Zoo eenvoudig als de combinatie op het eerste gezicht lijkt, is deze dus niet:
men zal zich veelal in allerlei complicaties wikkelen, waardoor aan bedrijfszekerheid
zal worden ingeboet. Hoe gecompliceerder machine-installatie, hoe meer storingen
te verwachten zijn. Voorts verliest men aan reserve: werken van e'en deur de
schuiven niet, dan kan er niet worden geschut, terwijl bij gescheiden bewegingswerktuigen de kolk door andere schuiven op peil kan worden gebracht en het
schutten ongestoord plaats kan hebben.
Vooralsnog bestaat er dan ook geen aanleiding het streven om bewegingswerktuigen van verschillende objecten te combineeren - uitzonderingen voorbehouden - aan te moedigen.
Tot de uitzonderingen behoort de genoemde hefdeur van de sluis nabij Born
(zie blzn 57 en 431), omdat de bewegingsrichting van schuif en deur dezelfde
is en de schuif feitelijk niets anders is dan het ondergedeelte van de deur, Bovendien
moet de schuif in verband met het constante verval steeds geheel worden geheven.
Plaats werktuigen ten opzichte van den bovenkant de sluis. Terwijl
tot voor eenige jaren het streven bestond de bewegingswerktuigen ter wille van
een goede ventilatie zooveel mogelijk boven het sluisterrein aan te brengen, wenscht
men tegenwoordig juist het tegendeel. Nu door vervolmaking van electrische
apparaten deze op een hooge vochtigheidsgraad kunnen worden geconstrueerd
en door het toepassen van met olie gevulde tandwielkasten het roestgevaar zeer
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is verminderd, is de ventilatie der opstellingsruimten geen belang meer van de
eerste orde.
Voordeden van een opstelling onder het sluisterrein z11n:
1. Onbeperkter overzicht over het sluiscomplex;
2. Geen gebruiksbeperking van het sluisterrein;
3. W elstandshalve: rustiger geheel;
4. Kostenbesparing, doordat gebouwtjes, welke bovendien onderhoud vergen,
vervangen worden door kelders, welke geen onderhoud van eenige beteekenis
vragen en meestal geheel of gedeeltelijk sparingen in het beton zijn.
Tegenover deze voordeden staan ook eenige nadeelen, nl.:
L Slechtere toegankelijkheid;
2, Reparaties moeten veelal onder den blooten hemel worden uitgevoerd
(last van regen en sneeuw);
3. Beperkte ruimte boven den hoogsten waterstand;
4. Last van vuil en condensatiewater langs de kelderwanden (zie blz. 185).
Voor de bewegingsinrichting van roldeuren, waarover geen door voertuigen
bereden brug is gelegen, gelden de voordeelen niet, omdat zij zoo ver uit den
dag van de sluis is gelegen en er voor het verkeer geen gezichtsbelemmeringen
behoeven te worden vermeden.
Het o~der 3. genoemde bezwaar vereischt eenige toelichting.
Op blz. 124 zagen wij reeds, dat de hoogteligging van de ddczerk bij toepassing
van puntdeuren en van rioolschuiven door de benoodigde ruimte voor de bewegingswerktuigen kan worden beïnvloed. Voorkomen moet worden dat scharnier- of
draaipunten blijvend onder water zijn geplaatst, omdat daardoor een geregelde
controle zeer wordt bemoeilijkt. In dit opzicht zijn bovensluishoofden, waarop
een kanaalpand met constant peil aansluit, in de meest ongunstige positie. Vooral
zou het bergen van bewegingswerktuigen van rioo1schuiven, welke de schuif
ook omlaag kunnen drukken, aanleiding kunnen geven tot moeilijkheden. Niettemin
zijn de bezwaren niet onoverwinnelijk: de draai- en scharnierpunten zouden met
hoogedrukpompen ,automatisch kunnen worden gesmeerd en controle is zonder
al te groote moeite mogelijk door aan de hoogwaterzijde een nco:lschuif te plaatsen
en de kolk vervolgens te ledigen.
·
Wanneer de hoogste waterstanden niet geregeld voorkomen, zouden de teere
deelen van de machine-installatie, de motoren en de electrische apparaten, tegen
overstrooming kunnen worden beschermd door er een luchtdichte klok over
te plaatsen.
Ook wordt dit hulpmiddel wel toegepast bij sluizen naast stuwen welke soms
geheel overstroomen (Mainkanalisatie: de klok is draaibaar om een horizontale as
en uitgebalanceerd. Zij wordt tegen opdrijven aan het frame der machine bevestigd).
In verband hiermede wordt verwezen naar blz. 411, naar het voordeel dat
met hydraulische bewegingsinrichtingen zou kunnen worden verkregen.
Frames. Men monteere het bewegingswerktuig zooveel mogelijk op één
frame waardoor de montage zeer wordt vereenvoudigd en het later op nieuw
monteeren ook (zie bv. fig. 249).
Bewegingssnelheid. Een vraagpunt vormt voorts de snelheid, waarmede
de objecten moeten worden bewogen.
Wat de deuren betreft, zij opgemerkt, dat men tot voor betrekkelijk korten
tijd meer lette op het vermogen, dat noodig was om deze te bewegen, dan op de
snelheid, omdat de tijd van openen of sluiten van de deur zulk een gering percentage
van den totalen schuttijd uitmaakt. Den laatsten tijd valt het streven waar te nemen
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de deuren, hoe dan ook, in een snel tempo te bewrgen wegens het psychologisch
. effect, dat de sluiscapaciteit zal verhoogen (zie blz. 44).
Practisch bereikbare bewegingstijden, resp. snelheden, van deuren zijn:
zeer groote puntdeuren (bv. sluizen van het Panamakanaal,
wijdte 33,5 m) • . . . . .. . .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 2 minuten
groote puntdeuren (sluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal,
wijdte 18 m) .. . ... .. . ... . .. .. . .. . .. . . .. ... . .. .. . ... ... ... .. . . .. .. . 1 minuut
kleine puntdeuren (7 m en 9 m wijde sluizen naast het
Amsterdam-Rijnkanaal) • .. . . .. .. . .. . .. . .. . ... .. . . .. . .. .. . ... . .. ½ minuut
rol- en hefdeuren (Noordersluis te IJmuiden, wijdte 50 m,
oorspronkelijk 0,35 m/sec, na de restauratie als gevolg
van oorlogsmolest 0,525 m/sec en sluizen van het
Amsterdam-Rijnkanaal, wijdte 18 m, 0;40 m/sec.) .... 0,35 à 0,525 m/sec 1)
'Opgemerkt zij, dat de snelheid van een hefdeur in het water met het oog op
den weerstand bij het sluiten (zie § 50c en blz. 429) veelal kleiner wordt genomen
(50 à 75 % van die boven water).
De hefsnelheid van schuiven hangt ten nauwste samen met de rustige ligging
van schepen in de kolk gedurende het vullen daarvan (zie§ 8). Voor gewone schuiven
is 0,8 tot 1,5 cm/sec normaal te achten en voor jaloezieschuiven een zooveelste
gedeelte daarvan als het aantal openingen bedraagt. Indien in de plaats van schuiven
de hefdeuren in haar geheel worden geheven, zal de snelhid daarvan ten behoeve
van het vullen van de kolk slechts 0,2 tot 0,6 cm/sec bedragen. Een en ander zal
in een waterbouwkundig laboratorium moeten worden bepaald.
Het sluiten van schuiven zal veel sneller moeten geschieden om geen stagnatie
te geven. De schuiven in de deuren van de sluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal
worden driemaal zoo snel gesloten als geopend.
Aard der tanden, waarin rondsels grijpen. Rondsels kunnen in pennen
en in tanden grijpen. Tanden kunnen gefraisd of geponst zijn.
. Er is over het algemeen geen bezwaar tegen langzaamdraaiende rondsels,
waarmede tnen in de waterbouwkunde te maken heeft, in pennen te laten grijpen,
mits de tanddrukken er niet te groot voor zijn. Mochten aan de uiteinden gesteund
pennen te zwaar moeten worden, dan zou men kunnen trachten uit te komen met
buiten de wangen uitstekende pennen of met pennen, welke in het midden door

Fig. 239.

Uit lamellen samengestelde tandheugel.

1 ) Bij zeet· groote hefhoogten (zoogenaamde onbeperkte doorvaarthoogte) boven water gevoegelijk
tot 1 m/sec te verhoogen, in het water als voor geringere hefhoogten;
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een langsschot worden gesteund. In beide gevallen worden de tanden der rondséls
van gleuven voorzien.
Indien op geen der bovengenoemde wijzen voldoend sterke pennen zijn te
construeeren, komen alleen gefraisde en geponste tanden in aanmerking.
Geponste tanden bestaan uit geponste elementen (lamellen) van 2 mm dikte,
4 à 6 tanden bevattende en "halfsteens" op elkander gestapeld totdat de gewenschte
tandbreedte is verkregen. Het geheel wordt tusschen twee strippen opgesloten
en met bouten vastgeklemd. Aan den achterkant worden de elementen, waarin
sponningen zijn geponst, er tot één geheel in vastgelascht (fig. 239),
Lamellentanden worden vooral toegepast in kwadranten of wielen van gelaschte constructie (vloeistaal in de plaats van gietstaal).
Wegens het roestgevaar wordt ontraden geregeld gedeeltelijk in zeewater
verdwijnende heugels van lamellentanden te voorzien (dus geen heugels voor
schuiven van zeesluizen). Blijkens ervaring houden lamellentanden zich in zoet
water goed, mits goed in het vet gezet.
Van genoemde oplossingen zijn pennen van de slechtste kwaliteit, omdat
de slijtage er het grootst bij is (geen er mede harmonieerende tandvorm). Bij
toepassing van pennen lette men er op, dat zij goed geborgd worden tegen verdraaien, dus eerst moeten de borgplaten goed worden aangedrukt en dan pas
mogen de gaten worden geboord voor de bouten tot vastzetting daarvan.
Gelet op de grootere slijtage zullen pennenheugels veelal niet goedkooper ·
zijn dan andere.
Niet buiten de wangen uitstekende in het midden gesteunde pennen zijn
toegepast voor de heugels van de schuiven van de Noordersluis te IJmuiden
(kracht ± 12 t), echter, zooals wij op blz. 439 zullen zien, om bijzondere redenen
niet met onverdeeld succes. Buiten de wangen uitstekende pennen zijn toegepast voor de schuiven van de nieuwe spuisluis te IJmuiden (kracht 8 t).
Hiervoor waren pennen aangewezen, omdat zij tevens de assen vormen, waarom
de scharnierende leden, waaruit de · heugelstangen bestaan, zich ten opzichte van
elkander kunnen verdraaien (fig. 268).
·
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Fig. 240.
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Toepassing van een rollenketting in de plaats van ta111den.

Gefraisde tanden zijn o.m. toegepast voor de heugelstangen ten behoeve
van de beweging van de roldeuren van de Noordersluis te IJmuiden (kracht per
heugel 25 t) en voor de Panamawielen en kwadranten van vele sluizen. Van
lamellentanden is gebruik gemaakt voor de rechte heugels tangen van den grondduiker
te Zeeburg nabij Amsterdam (blz. 491) en voor de halve Panamawielen van het
sluizencomplex te Ravenswaay (fig. 249).
In sommige gevallen zouden heugels of kwadrantent in de plaats van van
tanden of pennen, kunnen worden voorzien van rollenkettingen, welke veerend
langs een profielstaal zijn gespannen (fig. 240).
Toe te laten spanningen. Over het algemeen geldtt dat alle onderdeden
van het bewegingsmechanisme berekend worden naar de laagste breukgrens der
metalen bij maximum aanloopkoppel van den motor. Een drievoudige zekerheid
is dan voldoende te achten.
De zoodoende rijkelijk zware dimensionneering der werktuigen zal een langen
levensduur waarborgen.
.
Voor lagerdrukken mag 80 kg/cm 2 niet worden overschreden. In assen, welke
hetzij in de eene richtingt hetzij in de andere loodrecht op haar lengterichting
worden belast, is een. buigspanning van 700 kg/cm 2 maximum te achten.
Voor kabels wordt meestal een 6-voudige zekerheid genomen, niet grooter,
ten einde de kabeldoorsnede te beperken in verband met de stijfheid bij het buigen
over een schijf. (Tevens beperking benoodigde schijfdiameter, zie blz. 412).
§ 50.

BEWEGINGSWEERSTAND.

Inleiding. Het te voren kennen van den bewegingsweerstand van deuren
is uiterst moeilijk. Geheel bevredigende methoden staan niet ter beschikking,
en het laat zich aanzien, dat die er wel nimmer zullen komen. Toch is het hoogst
noodzakelijk te achten zich een denkbeeld te vormen van de grootte en den aard
van dien weerstand, omdat het bewegingsmechanisme er naar moet worden geconstrueerd. Wij zullen echter zien, dat het bewegingswerk zoodanig is in te
richten, dat mistasting in de grootte niet steeds van nadeeligen invloed is.
Hieronder volgt voor elk der belangrijkste deurtypen een methode tot
benadering van de grootte van den weerstand, welke logisch is en wegens haar
bevredigende resultaten voldoende houvast geeft om te worden aanbevolen.
a.

Puntdeuren.

Analyse. De
l. Weerstand
2. Weerstand
3. Weerstand
4.
5.

weerstand Wt welken puntdeuren ondervinden, bestaat uit:
W 11 welke ontstaat door het verplaatsen van het water;
W 2 , wegens tapwrijving in de draaipunten;
W3 , welke ontstaat door de ma~sakrachten van de deur 111
engeren zin;
Weerstand W41 veroorzaakt door wind;
Weerstand W 5 , veroorzaakt door haalgolven 1 ) en andere translatiegolven 2) ;
·

1 ) d.z. translatiegolven op een kanaal door het zich vrij plotseling wijzigen van het peil van het
zeeoppervlak of van dat van een dwarskanaal, waarop zich een vaartuig snel voortbeweegt.

') § 8.
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6.

Wèerstand W 6 , veroorzaakt door het slibvrij houden van de baan.
I.

A.

Weerstand W1 .

DEUR SLUITEN.

Wij zullen in gedachte de geopende deur sluiten en den weerstand, welke
zij daarbij ondervindt, analyseeren.
Door het bewegen van de deur moet het stilstaande water er vóór in beweging
worden gebracht, waarbij de tr.::agheid van dat water een rol zal spelen. Voorts
wordt er achter de deur ruimte gemaakt, welke met water, dat door de spleten
onder en naast de deur zal toestroomen, zal worden aangevuld. Bij deze toestrooming
zal de traagheid van het water in de spleten een vertragenden invloed hebben.
1.

Periode, waarin de traagheid van het water een rol speelt.

Wij zullen beginnen met de periode te bezien, waarin de traagheid van het
water in de spleten onder en naast de deur niet te verwaarloozen is.
Voor de deur: Door het verplaatsen van water, zal tegen het voorvlak
van de deur een niveauverhoogmg- r/ ontstaan, welke zich onmiddellijk als golf
met een snelheid V gd (zie § 8) zal voortplanten loodrecht op het deurvlak en
naar twee zijden evenwijdig daaraan.
Indien de deurlengte L, is wordt in een tijd t door de deur een hoeveelheid
water verplaatst ter grootte van ½ Ldvdeur t, waarin Vdeur = de lineaire snelheid
van het vooreinde van de deur en d de waterdiepte voor de deur voOrstelt.
Nu volgt uit fig. 241, dat de plattegrond van de golf alsdan geworden is
trapezium ABCD, waarvan de hoogte gelijk is aan V gd. t
Dus ½Ldvdeur t

=

1]

1

L

-- -r/ L
0f

Fig. 241.

V gd t + 1/ ½ (V gd)
V gd t + 1/ gd t
1

•

1

2 2

t

•

2

2

Ld Vcteur
1;' = ½ - - - - - LVgd +gdt

(1)

Schets van een puntdeur, welke gesloten wordt.

Zouden de golven, door over~t1ande deu~en in het leven geroepen, tegen
elkander botsen en dan weer terugkomen, dan wordt het vraagstuk door interferentieverschijnselen zeer gecompliceerd, doch daarmede is, zooals wij zullen
zien, meer tijd gemoeid, dan met het ontstaan van den kritieken weerstand (bij
een kolkdiepte van 4 m is de snelheid van voortplanting van de golf V g . 4 =
6,3 m/sec, zoodat bij een 12 m wijde sluis een tijdsverloop van bijna 2 sec wordt
gevorderd, voordat de golf is teruggekeerd).
Achter de deur. Achter de deur zal in de deurkas een niveauverlaging
ontstaan, waardoor door de spleten onder de deur en tusschen voor- en achterhar
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en betonwerk, ter gezamenlijke oppervlakte f, een hoeveelheid water zal gaan
.oestroomen om het tekort aan water achter de deur aan te vullen. Zooals wij
boven zagen is dit tekort in een tijd t gelijk aan½ Ldvdeur tof½ F Vdeui· t, indien Ld = F
Wanneer v = de snelheid van het water in de spleten en O = het oppervlak
van het water tusschen deur en lange deurkaszijde, dan is het niveauverschil
wederzijds de deur
= ½Fvdeur t - fvt (2)
11
0
Tevens 1s volgens de bewegingsvergelijking van Euler
v2
l dv
r; = f'2 2g + g dt (3)
waarin l = de spleetlengte (horizontaal gemeten, loodrecht op de deur).
In formule (3) stelt de eerste term van het tweede lid de weerstandshoogte
voor en de tweede term de traagheidshoogte.
Uit de vergelijkingen (2) en (3) volgt:
2

2 V + J_ dv (4)
0
f 2g
g dt
welke vergelijking onoplosbaar is. In deze vergelijking is de grootte van f en 0
niet constant:'onder invloed van de deurbeweging verandert zij.
Wij zullen moeten volstaan met het oplossen van vergelijking (4) op een
benaderende methode, waartoe de deurbeweging over korte op elkander aansluitende perioden zal worden gevolgd.
Bij het begin der eerste periode is nog geen water door de spleten achter de
deur gekomen, zoodat vergelijking ( 4) wordt:

½Fvdeur t -

l.
2

Indie~ nu

Fvde~ =
O
•

½ Fv~ur t =

112

1; 0

fVt =

v2
2g
, ·

is

+ µv
-~=--

l - 1n V2g170
of t = - 1
t V2g1; 0
V2gr; 0

t

+

J_ dv (4a)

1; 0

=

+

-µV

g dt
µ 2 ;;

+

i :;

(5)

l
1n V2gr;o
flVo
---=---- ~ - ' -- - -

.uV2gr;0

V2gr; 0

+ ftV

(5 a)

0

(zie § 8, blz. 30, formules (5) en (6) ), waarin v voorstelt de beginsnelheid van
het water, in het onderhavige geval = 0 (begin der beweging). Dus voor het
begin der beweging geldt:
0

t
[

V1

+

=
V

of t = -2-· ln - - µ V1
V1 V

l
ln V~ +µv
µV2g110
V2g110 -µv

(6a)

. .

(6)

·

(zie § 8, blz. 31, formule (8) ).

De snelheid v is ongeveer 90% van de limietwaarde v1 geworden, nadat
t

=

!1

;l

sec (zie § 8, formule [11])

(7).

V1

Wegens de kleine waarde van l is de traagheidsterm van formule (5) reeds
spoedig te verwaarloozen.
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Getallenvoorbeeld: l = 0,50; ''lo = 0,10; 1, 2 = 1,56
•• =
3 .0,50
09
=,sec.
156 V2g.O,J_~
'
VI,56

Wij zijn dan ook verplicht de opeenvolgende periodent waarin wij de beweging
van het water zullen nagaan, zeer kort te nement bv. ter grootte van 1 / 10 sec.
Na de eerste periode van 1/ 10 sec heeft de deur achter zich een ruimte gemaakt
1 . 1 Vdeur p , waar d 001, een mveauver
·
laging
• ontstaat 17 = IO
1 • 1 -Vdeur
F
van IO
2
2 0,
waal'in O' = oppervlak van het watel' achter de <leurt horizontaal gemeten, op
het midden van de eerste pel'iode.
Met de gevonden waarde van 1; 0 lossen wij de snelheid v op uit vergelijking (6).
De hoogte van de schijf watert welke in de eerste periode achter de deur is bij· ~ O'
f, v · 10''
l waann
· f' d e gezamenl""k
1 • 1s
. op h et
gestroomd, 1S
1J e grootte d er speten
0

*

midden der eerste periode.
Bij het begin der 2de periode is dus de waterstand achter de deur over een
hoogte

-,7 1

=

'1/o -

½J,v • 1/ 10

gedaald.

Ondertusschen is ook vóór de deur een niveauwijziging ontstaan, volgende
uit vergelijking (1). Deze wijziging, een verhooging 17', moet bij 111 worden opgeteld
om het totale verval te verkrijgen.
Het totale niveauverschil bij het begin van de tweede periode is dan 11, + 1/
geworden.
Voor de tweede periode van 1 / 10 sec is v gelijk aan de snelheid v, welke voor
de eerste periode is gevonden. De grootten van f en O hebben ondertusschen weer
eenige wijziging ondergaan, zijn geworden f2' en 0 2, welke waarden in het vervolg
van de berekening zijn in te voeren. In de vergelijking (5) is voor 17 in te vullen
.
h"l
h
. d d er eerste per10
. d e, vermeerd erd met .l Vdeur F l
h et mveauversc
1 op et em e
~ • l()'
0

0

2

G r oot t' e va n v deur. Het is zeer moeilijk de juiste waarde van Vdeur
vast te stellen, omdat deze door verschillende invloeden zal afwijken van de
theoretisch uit het bewegingsdiagram van de deur bepaalde.
Zoo zal de traagheid van het motoranker, de machinerie en de deur zelve
de beweging in het begin vertragen. Voorts zal de deur eerst in beweging komen,
nadat de duwpers en het bewegingswerktuig onder spanning zijn gebracht, dus
niet onmiddellijk bij het aanloopen van den motor merkbaar.
Ook zal het zich in het water bevindende deurgedeelte de beweging van de
duwpers niet onmiddellijk volgen: de deur moet vóór het bewegen door wringing
onder spanning worden gebracht. Zoodra de deur in beweging is gekomen, zal
zij den achterstand inhalen, zoodat Vdeur grooter zal zijn dan wordt verwacht:
de vertragende invloeden zullen geheel of grootendeels teniet zijn gegaan.
Uit, in overeenstemming met de hierna besproken controlemetingen gebrachte,
berekeningen volgt, dat voor het geval in de duwpers geen veeren zijn aangebracht,
bij voldoend sterken motor voor Vdeur de uit het bewegingsdiagram voor de eerste
seconde onder verwaarloozing van de traagheid enz. gevonden waarde voor 100 %
kan worden aangehouden. Voor het geval de motor aan den zwakken kant is en
derhalve moeilijk op toeren kan komen, is voor Vdeur bv. 60 tot 89 % aan te houden
Voor de 6,75 m lange deuren van de sluizen te Jutphaas (zie fig. 1556 en fig.
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189a), bij opening in 1 minuut in 4,31 m diep water en bij de 10,21 m lange deuren
van de sluis te Ravenswaay, welke in denzelfden tijd in 4,22 m diep water werden
bewogen, kon voor Vcteur 100% worden genomen (motoren resp. 3 en 13 pk).
Voor de 4,05 m lange deuren te Jutphaas, welke in 3,66 m diep water in ½min
worden geopend was het percentage 77% en voor de 5,10 m lange deuren van
de schutsluis te Weesperkarspel in het Smalweesp, welke in denzelfden tijd in
2,93 m diep water worden geopend, 62,5 %,
G r c ,o t te van l. Ook de grootte van l is zeer moeilijk vast te stellen.
Voor het geval, dat de spleet d achter de deur smaller is dan die naast den voorhar, kan voor Z genomen worden de deurdikte, vermeerderd met ½d, in het
andere geval gelijk aan de deurdikte.

Fig. 242.

Puntdeur in deurkas van bijzonderen vorm.

G r o o t t e v a n f. Voor f is de som te nemen van het spleetoppervlak
onder de deur en naast beide harren, met dien verstande, dat voor de grootte
van een dezer termen niet meer dan de doorsnede over het water tusschen deur
en achterwand van de deurkas mag worden genomen. .
D u w p e r s v e e r e n. Desgewenscht ·is de invloed van in de duwpers
aanwezige veeren in de berekening op te nemen door van periode tot periode de
er op werkende kracht uit te rekenen en aldus de indrukking te bepalen.
G 1 o b a a 1 k a r a k t e r d e r b e r e k e n i n g. Het behoeft nauwlijks
betoog, dat de ontwikkelde bere~eningswijze een zeer globaal karakter draagt,
al doet het te verrichten cijferwerk het tegendeel vermoeden, Groote onzekerheid
toch zit in de aannamen van Vdeur, l en f', deze laatste evenals in alle hydraulische
berekeningen, Voorts zal de ruimte achter de deur zich niet zuiver horizontaal
vullen: het hoogste peil zal vermoedelijk nabij den voorhar aanwezig zijn, terwijl
daaromheen een afzuiging zal plaats vinden in den overgang van het bijna stilstaande water buiten de deur naar het stroomende water in de verticale spleet.
De hoofdzaak is echter, dat door de berekening betrouwbare uitkomsten
worden verkregen.
Onder III zullen wij zien, dat het uitvoeren van de berekening over het
algemeen niet zal worden gevorderd.
Getallenvoorbeeld, betrekking hebbende op het begin van de deurbewegîng. Groote schutsluis te Jutphaas, veer in de duwpers buiten werking gesteld.
Vdeur = 0,075 m/sec 1); F = d • !deur = 4,31 . 6,75 = 29,2 m 2
1 = 0,50 m; µ 2 = 2,045, dus r• = 1,43; f = 0,15. 6,75 + 4,31 . (0,20 + 0,03) = 2,01 m'
bij het begin der beweging.
De stijfheid van de deur, van hout zijnde, is niet al te groot.
lste PERIODE VAN
Vo

1)

=

O;

0

=

1 / 10

6,95. 0,20

SEC.

+ ~ · 1~. 6,75. 0·~75 =

1,40 m 2

100% van de theoretische snelheid na 1 .sec.

383

Achter deur:

! 0,0751,40
. 29 ' 2
h -- __!_
10. 2.
= ~~o~,5----c-c
1,43. 1,23
V = 0,13,

0,1

= 0'0785 ;

v-h
2g = 1'23

ln 1,23 + 1,43 v
1,23 - 1,43 V

In de eerste periode is achter de deur gekomen:

1.

/ ·
0,13. 2,01 = 0,013 m 3
0
0,013
'lo = l,40 = 0,0093
'!, = 0,0785 - 0,0093 = 0,0692
Vóór deur:
Waterdiepte nabij de deur: d,
V gd, = 6,6 m.,'sec.

=

4,31

+ 0,15 =

Oppervlakte ABCD (fig. 241) is 6,75 . 0,66

1 1

,J' =

lO .

4,46.

+ 2 . 0,~62 =

4,89

. 29,2 . 0,075

2
-------,--=
4,89

0,0224 m.

Verval bij begin 2de periode: 1/,
2de PERIODE VAN

1

+ -,( = 0,0916

SEC.
3 l
0,075
V0 = 0,13; 0 = 6,95. 0,20 +
l0. 6,75 . - - = 1,42
2
f = 2,01
0,0075 • 4,31 = 2,04.
Achter deur:
h = __!_ ! 0,075 . 29,2 = O 077
10 '2'
1,42
'
Als geen toestrooming van water door de spleten plaats had, is 'I = 0,077
V2g,1 = 1,82
0,l = __Q,5 _._ 2,3 lg 1,82 + 1,43v + ~,5__-3_,~ lg 1,82 - 1,4~. 0,1~
1,43 .1,82 1,82- l,43v
1,43 .1,82 1,82
l,4J . 0,13
V = 0,314
In de tweede periode is achter de deur gestroomd:
__!_ O,l3 + 0 •314 2 04 = 0 045
10'
2
. '
'
/ 10

z.

+

+

45
Niveauverhooging als gevolg daarvan: 0,0
1,42
1/,

=

0,169 - 0,032

=

=

0,032

0,137

Vóór deur:

Oppervlak A B C D (fig. 241) op het einde der periode is

1 32
+ 2 ·-½:=
2

6,75 .1,32

11'

=

2 1
10. . 29,2. 0,075
2
10,6

10,6

=

0,020

Het oppervlak is dus 0,002 m gezakt.
Het niveauverschil wordt nu 0,137 - 0,002 = 0,135
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+ 0,0916 = 0,169

3e PERIODE VAN
v,,

=

1

/ 10

SEC.

0,314 : O = 6,95. 0,20

1
+ 25 . 10
.

0,075
6,75 . -2-

=

1,45

2,04 + 0,0075 • 4,31 = 2,07.
Achter deur:
h =_!_ ! 0,075. 29,2 = 0 074
10 '2.
1,45
'
Als geen toestrooming van water door de spleten plaats had, is 11 = 0,074
V2g'l = 2,04.
o l = 0,5 . 2,3 l ?,04 + 1,43v + 0,5 . 2,3
2,04 - 1,43 . 0,314
'
1,43 . 2,04 g 2,04- l,43v
1,43 , 2,04 g 2,04 + 1,43 . 0,314
V = 0,68
In de derde periode is achter de deur gekomen:
1 0,314 + 0,68
lO. - - 2 - - . 2,07 = 0,103
f

=

+ 0,135 = 0,209
·

.
hooging:
'
O,l0 3 = 0 ,071 .
N1veauver
1 45
= 0,211 Vó - 0,071 = 0,140'
ór deur:
,1
Oppervlak ABC D (fig. 241) is op het einde der periode geworden:
1 82
6,75. 1,98
2 •~ = 17,5 m 2

+

3 l
. . 29,2 . 0,075
10 2
'l, = - - - - - - = 0,019
17,5
Het oppervlak is dus 0,001 m gezakt, zooclat het verval bij het begin der 4de periode is
geworden 'I, - 0,001 = 0,139.
4de PERIODE VAN 1 / 10 SEC.
= 0,0S6, dus aanzienlijk minder dan in de derde periode.

1/

Wij zien, dat het m1ximum verval weg::ns de kleine waarde van l in het
onderhavige geval reeds na 0,2 à 0,3 sec optreedt en het verval blijkt even snel
te zakken als te zijn opg~komen. Vand:iar d1t het niet misplaatst is van een
,,traagheidsstoot" te spreken.
Controleproeven. Wij z1g~n reeds, d1t controleproeven zijn verricht om
de formules te toetsen en te ijken. Deze zijn verricht door den waterstaatsingenieur
W. Notenbcom, die daartoe buizen gebruikte, welke als ruiters over de betrokken
deur werden gezet. In de buizen werd het water opgezogen, zoodat de waterstanden ter weerzijden van de deur konden worden waargenomen in twee naast
elkander staande buizen. Per deur werden vier ruiters opgesteld.
Een opgenomen diagram, dat met het getallenvoorbeeld overeenkomt, is
afgebeeld in fig. 243. De gemiddelde 9 was 0,14, evenals de berekening aangeeft
onder aanname dat de deur volkomen stijf is en Vcteur 100% is van de theoretisch
uitgerekende deursnelheid in de eerste sec en onder verwaarloozing van de traagheid
van het mechanisme enz.
2.

Periode, gedurende welke de deur zich in of nabij de deurkas beweegt en waarbij
de invloed van de traagheid is uitgewerkt.

Reeds spoedig is in vergelijking (5)

!:

van een te verwaarloozen grootte
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geworden, Daama is de traagheidsterm uit vergelijking (3) te verwaarlooz;en,
Er treedt dan een evenwichtstoestand op: v verkrijgt dan voor een bepaald verval ,1
de constante waarde, welke volgt uit de betrekking 1;

1
dan v = - V2g1;
µ,

=

'IJÛ

! Fv.ieur = mf V2gr;

fi. 2

~·

Deze waarde is

--

m V2gr;

Haar invullende in vergelijking (2) krijgen wij:
½F Vdeur t - m f V 2g17 t f 1_ F .·
IJ
Û
----- 0 2
Vdeur t Aangezien

=

tegenover
of

1

ï

½F Vdeur

1/

0

= m

f 1 ,/2___ _

g·r; t,

V

t is te verwaarloozen, is

= 8g
F V deur (8)
m2 f2
2

2

,--1
1

1
1

1

:

:l

1:
Q

j,.._~~'="---l
DEUR

Fig. 243.

Opger1omen diagram, aangevende het maximum niveauverschil ter weerszijden van een
puntdeur bij het begin van het sluiten.

Zoodra de "stoot" voorbif is, kan van periode tot periode gerekend worden
met formule (8). De perioden zijn dan aanzienlijk te vergrooten, omdat de strooming
een meer eenparig karakter zal dragen en de wijziging van fin een langere periode
geen belangrijken invloed op de grootte van 1; heeft. Eventueele wijzigingen van
vdeur zijn in de berekening in te voeren.
3.

Periode, gedurende welke de aanwezigheid van de deurkas geen invloed heeft.

De beweging van de deur vervolgende, komen wij tot de slotsom, dat formule (8)
niet meer bruikbaar is als de som der spleten te groot is geworden, m.a.w. als
de voorhar te ver uit den muur is gekomen. Dan geldt voor de afzuiging achter
de deur een formule in den geest van formule (1): de zinkingsgolf achter de deur
zal zich horizontaal verplaatsen, aanvankelijk in hoofdzaak evenwijdig aan- de
deur en dan nog slechts in de richting van den voorhar. Mede door interferentieverschijnselen onttrekt het geval zich aan een berekening.
Hoe meer de deur den gesloten stand nadert, hoe minder de opstuwingsen inzinkingsgolf zich in lengterichting van de deur kan verplaatsen. Nabij den
gesloten stand kan zij zulks alleen in de richting van de sluisas. Alsdan geldt:

t

Vdeur

Ld t

=

-

17L V gd t of 1/.

= ½ Vdeur

va
g-

Het totale niveauverschil wederzijds de deur is dan
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211

=

Vcteurv~

g

(9)

Getallenvoorbeeld:
Vdeur = 0,075; d

2,, = 0,075

=

V

4,31
4 31
, = 0,049 m.
10

Zoolang evenwel water om den kop van de deur heen kan stroomen, zullen
de opstuwing· en inzinking eenigszins worden genivelleerd. Het door de deur
verplaatste water zal gedeeltelijk van voor naar achter de deur stroomen, zoodat
de golven worden afgeplat.
Nabij den gesloten deurstand kan het niveauverschil nog grooter worden
dan volgens formule (9), n.l. indien de van de deur uitgaande golven, na ondertusschen tegen de niet in beweging zijnde, gesloten, deuren te zijn teruggekaatst,
de bewegende deuren weder bereiken.
Hoe grooter de spleet tusschen de deuren is, hoe grooter de afplatting. Blijkens
de metingen van Ir. Notenboom is in formule (9) een coëfficiënt (! in te voeren:
217

=

(!Vdeur

v~
g

(10)

waarin (! zich beweegt tusschen 0,9 (begin en einde der beweging) en 0,5. De
tusschen de eindstanden van de deur gelegen periode is evenwel geen criterium
voor de grootte der kracht voor het bewegen van de deur.
B. DEUR OPENEN.
Wanneer de deuren worden geopend, vindt het voorgaande in omgekeerde
volgorde plaats. Alleen de "traagheidsstoot" zal achterwege blijven: het water
tusschen deur en lange deurkaswand is dan reeds in beweging en zal slechts
geleidelijk worden afgeremd.
C. PLAATS DER RESULTANTE VAN Wl'
De aanname, dat de resultante van W 1 steeds in het midden van de deurlengte
aangrijpt, blijkt aanvaardbaar te zijn, op zijn hoogst een weinig te ongunstig,
omdat om den voorhar van de deur heen eenige nivelleering plaats vindt(ziefig.243).
D. MAATREGELEN TER VERKLEINING VAN Wl'
De weerstand Wii voor zoover die door de deurkas wordt beïnvloed, laat
zich door het treffen van doelmatige voorzieningen verkleinen.
Traagheidsstoot. De traagheidsstoot kan worden verkleind:
1. door O groot te maken;
2. door f groot te maken;
3. door Vdeur klein te houden;
4. door l klein te houden.
Over het algemeen impliceert het scheppen van een groot oppervlak O een
duur kunstwerk. Zonder bijzondere extra uitgaven is O groot, indien de deurbeplatmg aan de laagwaterzijde is aangebracht (fig. 1946) of indien een nis voor
een ijswisscher aanwezig is (fig. 72 en 224).
Het vergrooten van f door de horizontale spleet te verhoogen, zou een diepere
vloersponning vorderen, dus tevens een grootere fundeeringsdiepte, en zal dus
gepaard gaan met te groote uitgaven. Vergrooting van f moet dus alleen worden
gezocht m de verticale spleten.
Gunstig voor fen l is ook de vormgeving volgens fig. 242, waarbij de spleet
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rnsscnen den voor har en de lange deurkaszijde in het begin der beweging steeds
ongeveer gelijk is aan die tusschen voorhar en kopzijde van de kas, zoo ook een
plattegrond van de deur met afgesnoten hoeken (fig. 184), welke evenwel alleen
voor stalen deuren mogelijk is.
Aangezien de traagheidsstoot bij niet te nauw in de deurkas passende deuren
gevoegelijk door het normale breakdownkoppel 1 ) van den motor kan worden
opgenomen, wordt niet aanbevolen een der voorgestelde maatregelen ter verkleining van den stoot toe te passen, indien zulks gepaard zou moeten gaan met
het doen van hoogere uitgaven.
.
Duwpersveeren zullen zoo sterk moeten zijn, dat zij bij maximum breakdownkoppel 1 ) niet geheel zijn ingedrukt.
De deursnelheid, vdeuo is in het begin der beweging klein te houden door
het toepassen van een doelmatig bewegingswerk (Panamawiel, blz. 403). Bovendien
zullen de traagheid van den motor, het bewegingsmechanisme en de deur zelve
gunstig werken.
Weerstand in deurlrns nadat de stoot is uitgewerkt. De weerstand,
welke door de deur in of kort buiten haar kas wordt ondervonden, nadat de stoot
is uitgewerkt (formule (8) ), kan vooral worden verkleind door f groot te nemen
(fig. 242) en m klein te maken. Voor houten deuren verdient het daarom aanbeveling den onderregel benevens den voorhar aan de laagwaterzijde van een
afronding te voorzien. Bij stalen deuren zou zulks alleen mogelijk zijn bij
den voor har.
Voor het geval het breakdown- of aanloopkoppel van den motor mocht worden
gebruikt om W 1 te overwinnen, behoeft warmloopen van den motor niet te worden
gevreesd: daarvoor is de duur der overbelasting te kort en de frequentie te gering.
Het is dus niet noodzakelijk het bewegingsmechanisme te berekenen op de
weerstanden, welke de deur in of nabij haar kas ondervindt. Alleen de veeren
in de duwpers moeten voldoende sterk zijn: bij het bereiken van het breakdownkoppel van den motor (onder omstandigheden: vol aanloopkoppel) mogen zij
liefst niet geheel zijn ingedrukt.
De totale indrukking der veeren moet klein zijn om het Panama-effect (zie
blz. 403) zoo mm mogelijk te schaden. Een kleine indrukking van de veeren geeft
reeds een groote speling voor den voorhar, die veel verder uit de draaiïngslijn
van de deur staat.
·
II. Overige we ers tanden.
W2 • De weerstand W 2, werkende aan een kleinen arm, is onbelangrijk.
Voor de berekening wordt verwezen naar weerstand W 3 voor roldeuren (blz. 393),
mede in verband met fig. 195. Hij kan gevoegelijk worden verwaarloosd.
W3 • Ook weerstand W 3 is onbelangrijk. Is de massa van de deur, benevens
het zich er in bevindende water, dat met de deur moet medegaan, m en de versnellinis van haar zwaartepunt a, dan is
W 3 = ma
Getallenvoorbeeld: a = 0,05 m; m =
(deurgewicht = 45 t, watergewicht = 35 t)

so;io

W3

=

0' 05 • SOOOO
10

=

400 kg.

W 3 l·s reeds 1·n v·d ~ur (blz. ·382), dus ook in W 1 , verdisconteerd.
1)
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Onder omstandigheden: aanloopkoppel.

W4 • De windkracht is alleen belangrijk voor ver boven water uitstekende
deuren en dan in hoofdzaak voor gesloten of bijna gesloten deuren. In tegenstelling
met geopende of nagenoeg geopende deuren staan deze niet in de luwte van een
der overliggende muren.
Men rekene op een windkracht van 100 kg/m2, leuningen medegerekend.
W 5 • Haalgolven zijn onberekenbaar en kunnen onder omstandigheden zeer
groote krachten veroorzaken, bv. overeenkomende met een verval van 0,3 m.
Ook door kolklediging ontstane translatiegolven zouden groote krachten kunnen
doen ontstaan.
W 6 • Aangezien de deuren door het bewegen haar eigen baan slibvrij zullen
houden, is te rekenen op een daartoe benoodigde kracht, welke zich aan elke
berekening onttrekt.
Aanbevolen wordt te rekenen op den passieven gronddruk van een sliblaag
van 0,1 m hoogte tegen den onderregel (= 4 >< den waterdruk over 0,1 m hoogte,
dus per m': 4 • ½. O,l2 ton).
III.

Voorziening om het bewegingsmechanisme niet op de grootte
van alle weerstanden behoeven te berekenen.

De onbekendheid met de grootte van de op een puntdeur gedurende het
bewegen werkende krachten heeft constructeurs veelal doen besluiten hun toevlucht
te nemen tot te zware bewegingsmechanismen. Afgezien van de daarmede gepaard
gaande te groote uitgaven heeft zulks een bedenkelijke zijde, nl. dat de kans op
beschadiging van bewegingswerk of halsbeugel bij het op het einde van de beweging
ondervinden van een toevalligen weerstand, des te grooter wordt.
Vloeistofkoppeling. Wanneer een vloeistofkoppeling tusschen motor en
overig herwerk wordt geschakeld, behoeft niet te worden gevreesd, dat een niet
aan alle weerstanden aangepast bewegingswerk een fiasco zal blijken te zijn.
Een vloeistofkoppeling zal nimmer weigeren 100% te slippen, indien het
door hàar over te brengen koppel een bepaald maximum, dat bij de bestelling
kan worden vastgesteld en in normale gevallen op ongeveer het 1,2 tot 2-voudige
van het normale vollastkoppd van den motor kan worden aangenomen, overschrijdt. Al slippende blijft dan dat koppel werken. Warmloopen behoeft niet te
worden gevreesd: daarvoor zal de deurbeweging te kort duren en is de frequente
te gering.
.
Door het aftappen van de vloeistof is het koppel, waarbij de vloeistofkoppeling
100% begint te slippen, met 20 tot 30% te verkleinen. Hoe minder het breakdownkoppel van de vloeistofkoppeling verschilt met het vollastkoppel van den motor,
hoe soepeler het bewegingswerk zal zijn (geleidelijker snelheidswijzigingen van het
te bewegen object).
Indien de totale weerstand van de deur zoo groot is, dat de vloeistofkoppeling
niet meer in staat is het benoodigde koppel over te brengen, zoo zal deze slippen
en zal de snelheid van de deur zich aan de grootte van het koppel, dat de koppeling
al slippende kan overbrengen, aanpassen. Door deze. kleinere snelheid zullen de
weerstanden, welke evenredig zijn met a en Vdeur kleiner worden, Door W 5 zal
de deur hoogstens even stoppen of zelfs even van richting veranderen, terwijl
de motor rustig in de oorspronkelijke richting zal blijven doordraaien.
Indien het koppel, dat de vloeistofkoppeling kan overbrengen ook maar
weinig grooter is dan dat veroorzaakt door W 2 , W 4 en W 6 - het surplus is noodig
om de met a en Vdeur evenredige weerstanden, eventueel bij sterk verkleinde
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déursnelheid, te overwinnen
, behoeft nimmer te worden gevreesd, dat de
deur ooit niet bewogen zal kunnen worden. Bij ongunstig gerichte stormwind
zal zij dan hoogstens wat langzamer gaan.
Het break-downkoppel van den motor moet grooter zijn, dan het koppel
waarbij de vloeistofkoppeling 100 % slipt. De duwpersen en het overig mechanisme
moeten worden berekend naar het maximum koppel, dat de vloeistofkoppeling
al slippende kan overbrengen. Het breakdownkoppel van den motor is dus bij
toepass,ing van een vloeistofkoppeling geen criterium meer, terwijl niet op een
vergroot aanloopkoppel van den motor behoeft te worden gerekend.
De betrekkelijk geringe aanschafkosten van een vloeistofkoppeling zullen
rijkelijk worden gecompenseerd door de verkregen besparingen en voordeden,
welke zijn:
1. motor zonder aanloopweerstand(kortsluitmotor) en zonder vergroot aanloopkoppel;
2. lichter bewegingswerk (te berekenen op door vloeistofkoppeling over te brengen
koppel en niet op breakdown- of aanloopkoppel);
3. vormgeving aan het beton en/of aan de deur onafhankelijk van de grootte
van den weerstand W 1 (zie b.v. fig. 242);
4. geringe kans op storing van het sluisbedrijf door breuk van de breekpennen 1).
b.

Roldeuren.

De door roldeuren te overwinnen bewegingsweerstand, W, bestaat uit:
1. Weerstand W 11 veroorzaakt door het verschil in niveau van het water
voor en achter de deur bij het begin der beweging;
2. Weerstand W 2, veroorzaakt door de massakrachten van de deur in
enge ren zin;
3. Weerstand W 3 , welke ontstaat door tapwrijving en rollende wrijving
van de rollen of de rolwagens;
4. Weerstand W41 welke ontstaat door het stroomen van water door de
deur langs de vakwerkstaven e.d.;
5. Weerstand W 5, welke ontstaat door de op de deur werkende zijdelingsche
krachten;
6. Weerstand W 6 , welke ontstaat door het slibvrij houden van de deurbaan.
W1• W 1 is alleen bij het begin der beweging aanwezig, zoolang deze versneld
is. Alsdan moet behalve de deur (W2 ) ook het water in de deur boven en onder
de luchtkist in beweging worden gebracht: het water in de luchtkist wordt geacht
deel van de deur uit te maken. De kracht om aan de deur een versnelling a' te
geven is W 2 = ma' (m = massa van de deur); de kr2cht om het water tusschen
· de beplatingen boven en onder de luchtkist in beweging te brengen, is minder
eenvoudig te berekenen. Dit water wordt in beweging gebracht door het verschil
in niveau r; van het water v.óór en achter de deur, hetwelk bij het in beweging
komen zal ontstaan. Dit verschil nu wordt hieronder benaderend berekend.
Wij beschouwen daartoe allereerst het sluiten van de deur.
Wanneer, zooals bij door waterdruk bewogen deuren, een der kopwanden
gesloten ware zou al het water tusschen de beplatingen geacht kunnen worden
1 ) Breekpennen in de duwpers kunnen bij toepassing van Panamawielen gewenscht blijken wanneer men met de sterkte daarvan niet tot het uiterste wenscht te gaan (nabij "dooden" stand).
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één geheel met de deur uit te maken: de snelheid van deur en water is steeds
dezelfde. Wanneer beide kopwanden, zooals normaal, open zijn, zal de versnelling à
van het water in de deur niet gelijk zijn aan die van de deur zelve: het water zal
bij de deur achterblijven (dus a < a').
Uit de bekende betrekking: kracht = massa x versnelling volgt dat,
1;F

=

Fl a (1), waarin
g

F = dwars profiel va~ het water in de deur boven en onder de l1,1chtkist;
l = deurlengte;
l
Dus r; = - a
g

Na 1 sec is v

=

a, dus 1;

=

l
v (2)
g

-

Nu is 11 na 1 sec ook gelijk aan de niveauverlaging in de deurkas, veroorzaakt
door het verminderen van het door de deur verdrongen water. Deze verlaging
plant zich naast de deur met een snelheid V gp, (zie blz. 23) voort, waarin p, =
diepte van het water in de deurkas, en tusschen de beplatingen van de deur met
een snelheid V gp 2 , waarin p 2 = de diepte van het water boven de luchtkist is.
Na 1 sec doet dus aan de niveauverlaging mede behalve het oppervlak O van het
water achter de deur, het oppervlak O' van het water ter weerszijden van de deur
0 tusschen de bep1atingen.
De lengte van O' is V gp, en van O" is V gp 2 (fig. 244).
11

ROLO~UR

Fig. 244.

Schets van de afzinking van het water in de deurkas bij het begin van het sluiten van een
roldeur. De deur beweegt zich volgens het pijltje.

Op toestroomen van water langs de slagstijlen behoeft niet te worden gerekend
omdat de niveauverlaging deze eerst na enkele seconden heeft bereikt.
Indien F = het oppervlak van de natte dwarsdoorsnede van de deur voor
zoover onder en boven de luchtkist en F' = het overig oppervlak daarvan onder
water, dan is na 1 sec, vermits de snelheid van het water ter plaatse van het eindverband is . te verwaarloozen:
v'F' + (v' - v) F
11 =
0 + O' + O"
(3),
waarin v' de deursnelheid na de eerste sec is. ,
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Wanneer de betrekkingen (2) en (3) aan elkander gelijk worden gesteld,
krijgen wij
l
v'F' + (v' - v) F
= 0 + 0' + 0"
v' (F' + F)
waarm v de eemge onbekende is. Deze is v = ~------'--------'----- en
!_ (0 + 0' + 0") + F

-e

g

l

'IJ= -

v' (F' +F)

v' (F'

+ F)

(4)

g !_ (0 + 0' + 01/) + F
0 + 0' + 0" + ~ F
l
g
Uit formule (4) volgt, dat hoe grooter 1, F' en v', hoe grooter 17 en voorts
dat hoe grooter 0 + 0' + 0" hoe kleiner 11, Verder is een groote waterdiepte
in de kas en boven de luchtkist gunstig, omdat daardoor O' en O" grooter worden.
Soortgelijke berekening is voor de volgende seconden te ·vervolgen, •totdat
de grootste waarde voor 17 gevonden is.
W, = F 1/max.
Getallenvoorbeeld (deur in de orde van grootte als die van de Noordersluis te IJmuiden,
binnenhoofd).
1 = 53,5 m
a' = 0,05 (v' na 1 sec= 0,05)
F'= 30 m 2 ;F= 80 m 2 ; p 1 = 15 m; p 2 = 2m; 0= 50 m•; 0'= 3,6Vgp1 =45m 2 ;
o" = 7,3 Vgr; = 32 m•.
Bij het sluiten van de deur is
0,05 . 110
5,5
0 04
11 =
10
142
v. ' m
50 + 45 + 32 + 53 5· 80

'
Dus W1 = 0,04. 110 = 4,4

t,

Wanneer de gesloten deur moet worden geopend, ontstaat er een niveauverfaging 11 in de nauwe deurnis (muur tegenover de demkas). Door die niveauverlaging zal onmiddellijk water uit de sluis naar de ruimte achter de deur
toestroomen, omdat de traagheid van het water tusschen die ruimte en den dag
van de sluis zulks niet belet en de niveauverfaging, welke zich voortplant vrijwel
onmiddellijk den dag van de sluis zal hebben bereikt.
v'F' + (v' - v) F - .1.m F" V2g17
Vergelijking (3) wordt dan r; = - - - - ~ 0 + 0 " 2 _ _ _
(5)
=._

waarin m = afvoercoëff iciënt van de Spleet tusschen den dag van de sluis en
de ruimte achter de deur;
F" = oppervlakte van die spleet, voor zoover onder water.
l
Voorts is na 1 sec r; = - v, zoodat v is op te lossen.
g
Getallenvoorbeeld:
Indien mF" = 0,525 m 2 en O = 2m2, is ,, = 10,7 cm en W1 = 11,8 t.

De weerstand W 2 is G a', waarin G is het deurgewicht, inclusief het
g
water m de luchtkist, terwijl a' de aangenomen versnelling is.

392

Getallenvoorbeeld:

Indien G

=

1400 t, a'

=

0,05 m/sec, is W2

=

1
1~0. 0,05

=

7 t.

W3. G 1 ij d 1 age r s. De weerstand W 3 is afhankelijk van het dienstgewicht van de deur (d.i. het gewicht, waarmede de rollen of de rolwagens worden
belast), bij rolwagens vermeerderd met hun gewicht. Indien de lagerbelasting D
wordt genoemd, geldt voor glijdlagers:
.
W 3 = D ( ft
Rr + R.fr) , waarm
r = de straal van de wielassen;
R = de straal van de wielen;
ft = de coëfficiënt van tapwrijving;
fr = de coëfficiënt van rollende wrijving. '
Terwijl ft geen dimensie heeft, is die van fr lengte.
Voor niet met olie of vet gesmeerde wielen is, ft = 0,3 à 0,4, voor aldus gesmeerde wielen 0,1 à 0,2. De coëfficiënt fr = 0,05 à 0,1 cm voor boven
water of met verticaal kopvlak onder water opgestelde rails en = 0,4 à 0,6 cm
voor rails onder water met horizontaal kopvlak (zar.d- of slibafzetting).
Getallenvoorbeeld:
D = 75 t; R = 0,375 m; r = 0,05 m; ft
0,3 . 0,05
0,001 ,
Wa = 75 ( - 0,375 - + 0,375 I = 3'2 t.

=

0,3; fr

=

0,1 cm,

R o 1- e n k o g e 11 a ge r s. Indien in de plaats van glijdlagers rollagers
zijn toegepast, kan volgens proeven van Stribeck voor de rollen dezer lagers een
fictieve tapwrijving worden aangenomen, groot 0,003 à 0,006 (voor kogellagers
0,0015 à 0,002), werkende op den binnencirkel van het lagergarnituur. In verband
met bijkomende weerstanden is voor waterdichte rol- of kogellagers de h9oge
waarde aan te houden (bv. het knellen van de waterdichte pakking).
De weerstand W3 wordt dan D (fJ

+ :}

waarin

f' = fictieve coëfficiënt van tapwrijving;
r . binnendiameter van het 12gergarnituur.
Getallenvoorbeeld:
D = 75 t; R = 0,375 m; r = 0,10 m; f' = 0,006; fr = 0,1 cm,
W = 75 (0_,_006 . 0,10
0,001) = O 32
•
0,375
+ 0,375
' t.
2

W4 •

De weerstand W4 is gelijk te stellen aan k ;g I F

0

,

waarin I F is de
0

som van de projectie der oppervlakte der staven, welke het stroomen van het
water door de deur belemmeren, loodrecht op de stroomrichting. Voorts is
k = 1,2 te stellen,
Getallenvoorbeeld:

F0

=

150 m 2 ; v = 0,35 m/sec : W

0 35•

= 1,2 ig. 150 =

1,1 t.

W5 • Van alle weerstanden is W 5, de meest willekeurige, de belangrijkste.
Zijdelingsche krachten worden veroorzaakt door zijwind en door verschil in
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zijdelingschen waterdruk tegen beide deurflanken. Dit verschil in waterdruk zou
kunnen ontstaan door uitwisseling van zoet en zout water om den kop van de
bewegende deur heen, of door de traagheid van het water in de riolen voor het
op peil brengen van de kolk, waardoor _gedurende het bewegen van de deur water
uit of in de kolk zal blijven doorstroomen (§ 8), of door haalgolven.

Fig. 245.

Dwarsdoorsnede over een roldeur ter bepaling van den bewegingsweerstand W5

Indien (zie fig. 245 en bl'7. 309) het moment der horizontale krachten op de
deurflanken om B gelijk is aan M en het dienstgewicht van de deur D is, dan is
M-Dc
M-D. c = aA of A = - - - .
a

Voor het geval de resultante der bedoelde krachten R 1s, dan 1s
W 5 = fR.
Getallenvoorbeeld:
Wij zullen W5 uitrekenen voor een roldeur voor de Noordersluis te IJmuiden bij beweging
bij een waterstand van NAP en een windkracht van 50 kg/m 2 • Wij nemen aan, dat de .zijwaartsche
waterdruk in de windrichting werkt en 30 kg/m2 bedraagt (3 cm wateroverdruk). Wij beschouwen
het geval, dat de deur onder het openen nog 46 m in den dag van de sluis steekt, in welk geval
de geleidingslijst A dienst zal doen en niet die gemerkt A' (zie ook fig. 201). Voorts nemen
wij aan, dat de wind werkt over een lengte van 46 m en de waterdruk over de volle deurlengte.
Het dienstgewicht D van de deur is 35 t.
De windkracht is 46.6 ~). 50 = 13800 kg of 13,8 t, en werkt aan een arm van 18,2 m;
de waterdruk is 15,2 . 53,50 . 0,03 = 24,9 t en werkt aan een arm van 7,6 m.
Indien wij het moment, dat de centreerende kracht van de rolwagens om B geeft, verwaarloozen en c = 3,4 m,' is MB gelijk aan
13,8 . 18,2 + 24,9 . 7,6 - 35 . 3,4 = 12,7 A
of A = 25,2 t en B = 13,8 + 24,9 - 25,2 = 13,5 t
De kracht B wordt globaal verminderd met de centreerende kracht van de rolwagens,
zijnde 35 . 1/14 = 2,5 t,
Wanneer f = 1, wordt W 5 gelijk aan 13,8 + 24,9 - 2,5 = 36,2 tl

De vraag rijst hoe W 5 is te verkleinen. Zulks is mogelijk door de sleepende
wrijving zooveel mogelijk in rollende om te zetten. Het aanbrengen van een rol
op het peil van de onderaanslaglijst verdient geen aanbeveling: deze zou te moeilijk
bereikbaar zijn. Wel echter zou de geleidingslijst door een rol kunnen worden
vervangen, zooals meermalen is geschied (zie blz. 313).
1)
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Leuningen verdisconteerd.

Getallenvoorbeeld:
Van den rol is R = 0,375 m, r = 0,085 m en f = 0,2, dan is de wrijving van de liJst
teruggebracht van 25,2 t tot slechts 1,5 t.
W5 wordt dan 1,5 + 13,5 - 2,5 = 12,5 t in de plaats van 36,2 tl

'W6, De weerstand W 6 is slechts p.m. te vermeldent zoolang de deur geregeld
wordt gebruikt (zie ook blzn 227 en 476).
W. De weerstanden W 1 t W 2 en W 3 werken in het begin der beweging steeds
gelijktijdigt terwijl W 5 daar bijt bij het openen van de deurt moet worden .gevoegd
zoodra de deur vrij is van de aanslagen (in de veronderstellingt dat de deur op
het juiste oogenblik wordt geopendt zie § 51).
W 4 en W 6 zijn onbelangrijk.
Vloeistofkoppeling. Bij toepassing van een vloeistofkoppeling zou de
motor een kortsluitmotor kunnen zijn (geen aanloopweerstanden) en zijn calimiteiten niet te vreezen. Wordt de weerstand (W5) te groott dan zal de motor
nimmer caleerent doch zal de koppeling gaan slippen totdat de weerstand weer
zoo veel is afgenoment dat de deur weer in beweging zal geraken. W armloopen
van de koppeling is buitengesloten indien de motort die dan ook warm zou
wordent thermisch beveiligd is. De bediening behoeft alsdan niet te geschieden
door op electrotechnisch gebied geschoold personeel.
Volstaan zou dan kunnen worden met een lichteren motort die niet op de
zelden voorkomende maximum beweegkracht (haalgolven!) is berekend.

c,

He/deuren,

W.
1.
2.
3.
4.

De bewegingsweerstand W bij hefdeuren bestaat uit:
Weerstand Wv veroorzaakt door massakrachten;
Weerstand W 2, veroorzaakt door zijdelingsche krachten;
Weerstand W3 t welke ontstaat door het bewegen in het water;
Weerstand W 4t door de zuigende werking van het onder de deur doorstroomende water (alleen bij heffing met verval).
W1, De weerstand W 1 volgt uit de betrekking
kracht = massa X versnellingt
waarbij voor de massa moet worden genomen die van de deur en de contragewichten
met toebehooren tezamen.
W2. De weerstand W 2 kan worden veroorzaakt door wind en door waterdruk.
Deze laatste is groott als de deur met het onverkleinde verval er voor moet worden
gehevent bv. ten behoeve-van het vullen van de schutkolk. Hij wordt door de
wielen opgenoment zoodat voor de berèkening kan worden verwezen naar die
van den weerstand W3 van roldeuren (blz. 393). Als wrijvingscoëfficiënt voor tapwrijving ware hier Otl te nemen, dus kleiner dan voor roldeuren en wel omdat
geregelde controle mogelijk is.
W3. De weerstand W3 ontstaat door het trekken van de deur door het water.
Vooral de regels zullen weerstand geven. Voor elken regel is de weerstand gelijk
v2
te stellen aan I F gt waarin F = regeloppervlak en I is een coëfficiëntt welke
2

gelijk te stellen is aan lt2 (zie W4 van roldeuren).
Een elxtra weerstand ontstaat als de regel bij het heffen van de deur boven
water komt. Een regel van den vorm van fig. 246a zal bij het heffen water mee
omhoog nement hetwelk door in de regels gemaakte gaten zal ontwijken. Deze
gaten zijn evenwel niet zoo groot te makent dat zulks in voldoende mate geschiedt,
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Daarom zijn (zie ook blz. 317) van de regels van de hefdeuren van de Beatrixsluis
te Vreeswijk de omhoogstekende flenzen aan de van de beplating afgekeerde zijde
weggelaten, zoodat het water ook zijdelings kan afstroomen (fig. 246b). Bij het
strijken van de deur zou bedoelde flens een poldertje doen ontstaan, dat zal volIoopen zoodra het hoekstaal onder water verdwijnt.
Fig. 246a. Regel van een hefdeur, welke
bij het uit het uit het water komen water
schept.

~
J
JF
l '-

Fig. 246 b. Regel van een hefdeur, waarbij het water bij het uit het water komen
gemakkelijk kan afatroomen.

Om zich een denkbeeld te vormen van de dikte van de waterschijf, welke
bij het heffen van de deur alsdan wordt medegenomen, kan worden geredeneerd,
dat per tijdseenheid evenveel water van den boven water komenden regel zal
afstroomen als zou worden opgelicht indien de afstrooming niet mog~lijk ware.
Daar de regel gedurende het afstroomen als volkomen overlaat werkt, is dus
2
/ 3 u b V2gh = Fv waarin v = deursnelheid, b = deurbreedte, h = dikte van
de schijf water bij het boven water komen van den regel. Hierbij is de invloed
van de gaten, klein zijnde, verwaarloosd.
Getallenvoorbeeld:

b

=

19 m; F = 38 m 2 ; v = 0,175 m/sec 2 ; ,, = 0,9;
Dus h = 0,02 en W 3 = 38 X 0,02 = 0,76 t.

2/a. 0,9. 19 V 2gh =

0,38. 0,175.

W4 • De weerstand W 41 welke alleen optreedt als de deur onder het -keeren
van verval wordt geheven, vereischt nauwlijks toelichting na hetgeen ovèr soortgelijk geval is medegedeeld op blz. 356 en 357 e.v. (zie ook fig. 231-234).
W. De weerstand W 3 wordt voor het heffen van de deur tegengewerkt
door de opdrijving, bij het strijken daarentegen werken beide tezamen. Over het
algemeen is dit laatste dan ook ongunstiger.
Voor het geval de deur van een dubbele beplating is voorzien, zal het door
de deurregels verplaatste water bij gesloten kopwanden uitsluitend op de in de
regels aanwezige gaten zijn aangewezen, waardoor de bewegingsweerstand zal
worden vergroot.
§ 51.

AANDUIDING VAN HET TIJDSTIP, WAAROP DE DEUREN
MOETEN WORDEN GEOPEND.

Inleiding. Het is een bekend verschijnsel, dat bij kolkvullen resp . ...:ledigen
door de traagheid van het toe- resp. afstroomende water teveel water in, resp.
uit de kolk stroomt. Zulks is vooral het geval bij toepassing van riolen, omdat
de traagheid van het zich er in bevindende in beweging gebrachte water groot
is (zie § 8, blz. 33).
Voor puntdeuren, roldeuren en alleen in gelijk water te heffen hefdeuren
is het noodzakelijk te achten het tijdstip, waarop de deuren kunnen worden geopend.
aan te duiden, omdat het te vroeg openen niet mogelijk is met het oog op de voor
het bewegen benoodigde kracht en het te laat openen tot gevolg zou hebben, dat
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de deuren verval zijn gaan keeren naar den verkeerden kantt waarop het mechanisme
voor de beweging van puntdeuren niet is geconstrueerd en roldeuren benevens
bovenbedoelde hefdeuren veelal een te groote beweegkracht zouden vorderen.
Alsdan zou moeten worden ·gewacht totdat het verval opnieuw is verdwenen,
hetgeen een ongewenscht oponthoud zou veroorzaken.
In verband hiermede kan worden opgemerkt, dat wel nimmer de horizontale
waterdrukken aan weerszijden van de deur elkander gedurende de deurbeweging
zullen blijven opheffen, omdat het water in de kolk niet tot stilstand zal zijn gebracht
en bij sluizen aan zee het uitwisselen van zoet en zout water zal blijven doorgaan.
Voor hefdeuren, welke met grooter verval kunnen worden geheven, dan voor
de schepen in de kolk toelaatbaar wordt geacht, is de aanduiding van het juiste
oogenblik van openen belangrijk, om te voorkomen, dat het geheel heffen te vroeg
geschiedt, waardoor schepen in de kolk gevaar loopen averij op te doen. Zulks
is reeds eenige malen voorgekomen.
Het aanduiden van het juiste tijdstip kan al of niet automatisch geschieden.
Wanneer het aanduiden niet-automatisch plaats heeft, zou voor sluizen
in zoet water kunnen worden volstaan met het aflezen van peilschalen ter weerszijden van de <leurt of, bij puntdeuren, door te constateeren, dat er een spleet is
ontstaan tusschen de voorharren van een stel (het zoogenaamde "gapen" van de
deuren) en, bij roldeuren, tusschen de aanslaglijsten en de slagstijlen. Voor sluizen
aan zee, waarbij het soortelijk gewicht van het water ter weerszijden van de deuren
ongelijk is, zouden peilschalen geen effect sorteeren en is de eenige juiste oplossing
het constateeren van spleten. Zulks zou bij bediening per sluishoofd door één
beambte veel tijd vorderen wegens het heen en weer loopen en zou in duisternis
moeilijkheden kunnen opleveren, een en ander evenredig met de grootte van de sluis.
Wordt, zooals bij moderne drukbevaren binnenscheepvaartsluizen of bij
sluizen voor de groote vaart, het tijdsverlies ontoelaatbaar geacht, zoo is automatische waarschuwing zeer gewenscht, zoo niet noodzakelijk.
Aanduidingen met kwikcontacten zijn onbetrouwbaar gebleken, omdat deze
worden aangetast en vervuilen.
Automatische aanduiding van het juiste tijdstip van openen. De beste
automatiek wordt steeds verkregen door gebruik te maken van de deur zelve.
Bij rol- en hefdeuren zal de deur na het nivelleeren van de kolk neiging vertoonen
in haar sponning uit te wijken tegen het water, dat vÓIÓr het nivelleeren het hoogst
stond, in, bij puntdeuren staat dat verschijnsel gelijk met het hierboven genoemde
"gapen". Door een en ander kan aan een electrische drukknop gelegenheid worden
gegeven uit te springen en daardoor een contact te geven of te verbreken, waardoor
bij den bedieningsstand bv. een lichtje wordt ontst9ken of een belsignaal in werking
wordt gesteld.
.
Het is gewenscht te bevorderen, dat de bedoelde kleine bewegingen inderdaad
plaats hebben.
Bij de Noordersluis te IJmuiden (roldeuren), waarbij drukknoppen in de
slagstijlen zijn aangebracht (één voor vloedkeering en één voor ebkeering) is het
wijken van de deur bevorderd door de bijzondere oplegging van de deur op de
rolwagens (fig. 202). Het wijken zal niet geschieden bij praktisch gelijk water,
omdat men te maken heeft met ongelijk soortelijk gewicht van het water ter
weerszijden van de deur (zie ook blz. 307 e.v.), doch wanneer de zijdelingsche krachten op de deur evenwicht maken met de contreerende kracht door de bijzondere
oplegging op de rolwagens veroorzaakt.
Bij puntdeuren (sluizencomplex te Ravenswaay, Amsterdam-Rijnkanaal) is
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het gapen bevorderd door in de duwpers aanwezige veeren. De deuren worden
in gesloten stand gestopt, wanneer zij met de voorharren nog eenige cm's van
elkander staan. De onder het vullen van de kolk te voorschijn geroepen waterdruk
zal de volkomen afsluiting der deuren bewerkstelligen, daarbij de veeren spannende •
.De spankracht der veeren nu zal het gapen bevorderen. In elk geval komt een
duwpers, welke niet van veeren is voorzien, niet voor toepassing in aanmerking,
indien het bewegingsmechanisme zelfremmend is of wordt afgeremd. Zulks zou
het "gapen" van de deur zelfs belemmeren (zie ook § 52, blz. 404).
Bij hefdeuren zou het wijken der deur door veeren of door uit-zwaartepuntige
ophanging kunnen worden bevorderd. Bedacht moet worden, dat bij tegenwind
de kolk hooger op- resp. lager af zal loopen dan zonder wind, zoodat de veeren
het los komen van de deur onder omstandigheden kan vervroegen. Meestal is het
echter voldoende, dat de deur los van .den sluisbodem hangt tegen dat de kolk
op peil is gekomen (alsdan is de deur met de ophangkabels een slinger, welke
reeds bij geringe krachten een weinig uit het lood zal worden gebracht).
De drukknop moet op momentschakeling zijn geconstrueerd ten einde het
verbranden der contacten te voorkomen. Een uitwijking van 1 cm is voldoende
om hem in werking te stellen. Er moet tegen worden gewaakt, dat de knop gedurende
het indrukken op buiging of op wringing zal worden belast. Zoo heeft voor de
Noordersluis te IJmuiden de geleide hals van den drukknop een helling van 1 : 14,
correspondeerende met die, waaronder de deur gedurende het in haar sponning
opzij gaan omhoog rolt 1), en .zijn de drukknoppen te Ravenswaay van horizontale
rollen, welke onder het indrukken een weinig verrollen, voorzien.
Automatische aanduiding voor te vroeg openen. Ten einde den vulen ledigingstijd te verkorten is het gewenscht de deur(en) zoo mogelijk te openen
voordat het verval geheel verdwenen is. Zoo worden de hefdeuren van de sluizen
van het Amsterdam-Rijnkanaal geopend .zoodra het verval tot 0,20 m is teruggebracht. Uiteraard is zulks voor normale punt- en roldeuren niet mogelijk. Ten
de.ze .zijn doelmatig geconstrueerde hefdeuren in het voordeel.
In het onderhavige geval kan de beschreven automatiek niet worden toegepast
en .zal met vlotters o.d. moeten worden gewerkt. Verschil in soortelijk gewicht
van het water ter weerszijden van de deuren zou dan een complicatie geven: .zulks
zal in de afstelling van de vlotters moeten .zijn verdisconteerd. Het komt er op
een paar cm meer of minder verval niet aan.
Voor de Beatrixsluis te 'Vreeswijk is van vier vlotters gebruik gemaakt, één
in elk der twee kolken, één buiten de buitendeuren en één buiten de binnendeuren.
Zij .zijn in ruime stalen kokers, welke in het beton zijn opgenomen, opgesteld.
De kokers staan met het water voor de muren in communicatie. Om geen last
van golfjes te ondervinden monden de verbindingsbuizen met het water voor
de muren op eenigen afstand onder den laagsten waterstand uit. Ten. einde niet
onder den invloed te staan van het onrustige water in de onmiddellijke nabijheid
der deuren, zijn de. kokers op eenigen afstand daarvandaan aangebracht. Daarbij
is er rekening mede gehouden, dat het water ter plaatse tegen dat de vlotters hun
taak moeten gaan verrichten veel rustiger .zal .zijn geworden.
Elke vlotter drijft een kleine dynamo aan door middel van een ketting, welke
over een op de as bevestigd kamrad gaat en aan het losse einde van een gewicht
is voorzien. De dynamo is met een electrische as gekoppeld aan een motortje
nabij het bedieningsbord, hetwelk volkomen de.zelfde verdraaiïngen maakt àls
1)
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De helling der oploopvlakken van de mijtervormige kussens op de rolwagens (fig. 202) is 1 : 7.

de dynamo door den vlotter gedwongen is te maken, en den wijzer van een
klok aandrijft. Nabij elk sluishoofd is een motortje aanwezig voor het water in
elk der kolken en één voor het water aan de buitenzijde van het hoofd. Wanneer
nu de wijzers voor een bepaalde kolk en voor het water er buiten een bepaalden,
af te stellen, hoek met elkander maken, geven zij contact, waardoor een lichtsignaal
wordt ontstoken. Een dergelijke inrichting heeft de naam "differentiaal-waterstandmeter" gekregen.
Wenken. De aandacht van den ontwerper wordt er op gevestigd, dat de
in te betonneeren vlotterkokers c.a. zeer tijdig moeten worden ontworpen en
besteld, omdat het plaatsen reeds spoedig noodig zal zijn. Voorts zouden de in
deze § besproken voorzieningen van invloed kunnen zijn op het ontwerp der
deuren (bv. buitenzwaartepuntige ophanging van een hefdeur) of op de juiste
plaats der heftorens of -portalen (zie blz. 373, ad 1).
Reserve. Zelfs wanneer men voor de aanduiding van het tijdstip, waarop
de deur kan worden geopend, van automatische signaleering gebruik maakt, zijn
peilschalen noodzakelijk te achten, in de eerste plaats ter controle en voorts voor
het geval de automatiek niet functionneert (zie § 30).
§ 52.

BEWEGINGSINRICHTINGEN VAN PUNTDEUREN.

a. Leidende beginselen bij het ontwerpen.

Het bewegingsmechanisme moet zoodanig zijn geconstrueerd, dat alle bewegingen, welke de deur zou kunnen maken loodrecht op de bewegingsrichting,
niet van nadeeligen invloed zijn op het mechanisme in den ruimsten zin des
woords (zie ook §49a).
Zoo kan het zijn, dat de deur niet wentelt om een zuiver telood staande as,
dat zij door slijtage van het onderdraaipunt geleidelijk een weinig lager is komen
te staan, terwijl het mechanisme zuiver op peil is gebleven, en dat de deur door
slijtage in de draaipunten een weinig is gaan doorhangen en bij waterkeering
zal gaan "schrikken".
Voorts is het noodzakelijk er zorg voor te dragen, dat de geopende deur niet
door voorbijvarende schepen of, in de nabijheid van de zee, door golfbeweging
uit haar kas wordt gezogen, en tot slot dàt stooten op de geopende deur niet op
het bewegingswerk kunnen worden overgebracht, doch, voor het geval de deur
niet met haar steunklossen tegen den muur is komen te rusten, door het water
tusschen deur en muur worden opgenomen.
b.

T andheugel.

Uitsluitend handbeweging. Met voorbijgaan van primitieve constructies
zullen wij voor handbeweging slechts het systeem behandelen, dat in fig. 247
is aangegeven en dat kortweg "tandheugel" zal worden genoemd.
De heugelstang (duwpers) wordt eenerzijds geleid door een scharnierpunt
aan de deur, anderzijds door een zoogenaamde "lantaarn" l, welke om de rondselas
draaibaar is. Ter voorkoming van verontreiniging door sneeuw, grond enz. zijn
de tanden verticaal opgesteld.
Dergelijke machines voldoen goed.
Wanneer zij gemonteerd zijn in den scheidingsmuur tusschen twee naast
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elkander gelegen sluizen, kan het bezwaar worden gevoeld, dat zij nogal wat
ruimte achter den voorkant der muren vorderen.
·
Hoewel het met het oog op de kracht in e heugelstang aanbeveling verdient
de duwpers zoo dicht mogelijk bij den voorhar te plaatsen, kunnen ruimtegebrek
en kn:kg,vaar voor de heugelstang reden zijn, d:it deze laatste dichter bij den
achterhar wJrdt aangebracht (b.v. op 1/ 3 van d:: dwrlengte da:irvan v.::rwijderd).
Weliswaar wordt dan h~t nuttig effect van d:: machine wegens de extra-overbrenging ongunstiger, doch zulks is niet van doorslaggevend belang.
Beperking van de benoodigde ruimte en verkleining van de kniklengte van
de duwpers zijn voorts de redenen, dat het bewegingswerk zoo dicht mogelijk
nabij den dag van de sluis wordt geplaatst.
Bij geopende deur staan de punten, waarin de duwpers wordt geleid, dicht

1

1

Fig. 247.

Duwpers voor han:ibeweging voor het bewegen van een puntdeur.

op elkander. Een geringe fout in de hoogteligging van het bevestigingspunt van
de duwpers aan de deur geeft dan reeds aan de pers een merkbare uitwijking
uit den horizontalen stand, waardoor de rondseltanden niet over hun volle hoogte
tegen dè heugeltanden zullen steunen 1 ). Gezie~ de kleine krachten1 welke bij
1)
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Zie in verban:! hiermede b!zn. 438/439.

handbeweging optreden, is zulks daarvoor geen bezwaar te achten, al valt dit
verschijnsel samen met het oogenblik waarop de duwkracht in den heugel het
grootst is (begin der beweging).
Voor handbeweging is normaal te rekenen op een kracht van 15 kg aan een
arm van 0,35 tot 0,40 m en 30 omwentelingen per minuut. Voor korte perioden
kan deze kracht tot het dubbele worden verhoogd.
Na hetgeen in § 50a is besproken is het duidelijk, dat de machine bij het
openen van de deur het zwaarst loopt bij het begin en dikwijls ook bij het einde
,der beweging. Dan trekt de bediening harder aan den zwengel en vermindert de
omwentelingssnelheid daarvan.
Hoofdaandrijving electrisch. Aangezien de kracht om een deur te openen
verre van constant is, wordt de tandheugel (fig. 247) over het algemeen niet voor
electrische aandrijving aanbevolen. Het bezwaar is evenwel volkomen te ondervangen door het in het mechanisme opnemen van een vloeistofkoppeling.
Het andere bezwaar, dat de. tanden bij onzuivere ligging van het op de deur
gelegen scharnierpunt voor de duwpers of onzuiveren loodrechten stand van de
draaiïngsas van de deur, ongunstig worden belast, zou kunnen worden verzacht
door het rondsel verticaal te plaatsen en de heugeltanden horizontaal omlaagwijzend
(sneeuw enz.). Aangezien het rondsel dan gedurende de beweging van de deur
door de heugeltanden gedwongen wordt om met een gedeelte van het lierwerk
eenigszins om een verticale as te wentelen, is op den duur toch onzuivere tandslijtage te vreezen. Bovendien wordt het gewijzigde lierwerk door de ,gevorderde
conische overbrengingen of anderszins, en bijgevolg buitengewoon zuivere afwerking, duurder dan volgens de oorspronkelijke constructie.
Een derde bezwaar van tandheugels is, dat de deur er in open stand niet
stevig door in haar kas wordt vastgehouden (zie deze § onder a), doch ook dit
is te ondervangen, nl. door in het lierwerk een zelfremmenden worm op te nemen
(ongunstig nuttig effect) of door een electromagnetischen rem aan de van den
motor afgekeerde zijde der koppeling (extra complicatie).
Om te voorkomen, dat scheepsstooten tegen de .niet met haar steunklossen
tegen den muur rustende geopende deur op het bewegingsmechanisme worden
overgebracht (zie weer deze§ onder a), moet de verbinding van deur met duwpers
veerend worden gemaakt.
Voor het verdere nut van veeren en de al of niet wenschelijkheid aan deze
voorspanning te geven, wordt verwezen naar blz. 404.
c,

Tractor met duwpers.

Voor groote sluisdeuren (bv. IJmuiden, Middensluis, wijdte 25 m) worden
wel eens tractoren toegepast. Deze moeten in vier richtingen worden geleid door
wielen. De duwpers is met cardanusscharnieren aan tractor en deur verbonden
(zie deze § onder a). Indien er evenwel eenige speling in de scharnierpunten aanwezig is voor bewegingen loodrecht op de met de scharnieren beoogde beweging,
zou voor niet te groote deuren wel met enkele scharnieren kunnen worden volstaan.
De tractor wordt langs een tandheugel voortbewogen.
Bij foutieve plaatsing of stand van de deur zal in· het beschouwde geval de
helling van de duwpers immer klein blijven, of de deur open of dicht is. De tandbelasting is er geheel onafhankelijk van.
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Een vloeistofkoppeling zal het bezwaar van de groote gevorderde kracht
bij het begin der beweging ondervangen.
Het bezwaar van deze aandrijving is de stroomafname van den zich verplaatsenden motor. In verband met den betrekkelijk korten af te leggen weg zou stroomtoevoer met behulp van een om een trommel geslagen soepelen kabel op zijn
plaats zijn. Voorts zal de tractor een groot aantal wielen vorderen. Belangrijk
zijn de bezwaren niet.
Het voorzien van de duwpers van veeren verdient ook hier aanbeveling,
zoo ook het in het bewegingswerk opnemen van een electromagnetischen rem.
Breekpennen in de duwpers zijn overbodig te achten.
Tegenover tandheugels zijn de bezwaren de gedurende het bewegen veranderlijke plaats van den motor en de hoogere stichtingskosten •
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Compleet Panamawiel (schutsluis te Roosteren, verouderde construct:e).

d.

Compleet Panamawiel.

Aanpassing aan de variatie in grootte van de beweegkracht. De
wetenschap, dat de grootste weerstanden, welke bij het openen van puntdeuren"
worden ondervonden, optreden bij het begin en onder omstandigheden ook bij
het einde der beweging, heeft de Amerikaansche ingenieur Schildhauer er toe
gebracht voor de sluisdeuren van het Panama-kanaal (fig. 248) een bewegingsinrichting te ontwerpen, welke aan deze onregelmatigheid tegemoet komt. In
hoofdzaak bestaat zij uit een om een verticale as draaiend wiel, aan de wielkrans
waarvan de duwpers is verbonden. Wegens het alleszins domineerende wiel
wordt deze bewegingsinrichting kortweg "Panamawiel" genoemd.
Voordeelen en bezwaren. Het fraaie van het systeem is, dat bij eenparige
wenteling van het wiel de op de deur uitgeoefende krachten in het begin en op
het einde van de beweging, juist als zulks gewenscht is, het grootst zijn, terwijl
de deur zeer geleidelijk in beweging wordt gezet en afgeremd (kortheidshalve
verder "Panama-effect" genoemd). Voorts wordt de deur in open stand op ideale
wijze vastgehouden tegen het uit de kas zuigen door voorbijvarende schepen,
daar de duwpers dan op het doode punt staat. Een rem is dan ook overbodig
te achten.
·
Aan het grootste der verkregen voordeelen kleeft evenwel ook een bezwaar,
nl. dat de duwpers zou kunnen uitlmikken, de halsbeugel zou kunnen breken of
het bewegingswerk zou kunnen worden ontzet indien zich bij het sluiten van
de deur een drijvend hard voorwerp, zooals hout of ijsschollen of een prop hooi
tusschen de voorharren der beide deuren uit een stel bevindt of bij het deuropenen
tus~chen deur en deurkaswand. Daarom is het gewenscht de duwpers van veeren
te voorzien (fig. 250), en voor het geval de veering onvoldoende mocht zijn, ook
van breekpennen, welke zullen moeten breken, wanv.eer de kracht zooveel grooter
zou zijn dan overeenkomt met geheel ingedrukte veeren, dat beschadiging van
mechanisme, halsbeugel o:f duwpers zou zijn te vreezen. Na breekpennenbreuk
zullen de twee deelen, waaruit de duwpers bestaat en welke zoolang de pennen
gaaf zijn en de veeren geheel ingedrukt stijf worden vastgehouden, in resp. uit
elkander schuiven.

Fig. 250. Detail duwpers voor een door een Panamawiel bewogen deur.
a = ring om element b op te vangen als het bij bre ekpennenbre4k wegschiet.
De veeren worden beide zoowel gespannen wanneer de duwpers langer als korter wordt. De deur is 1:nks.

.

De noodzakelijke toepassing van veeren tast het beginsel van het systeem
eenigszins aan. Immers wordt begonnen met het spannen of verder spannen van
de veeren (zulks afhankelijk van het feit of de veeren niet onder voorspanning
waren gebracht of wèl), waardoor de deursnelheid bij het begin en het einde der
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beweging niet .zoo geleidelijk .zal aangroeien of afnemen als men theoretisch meende
te hebben uitgezocht. Zulks .zal evenwel niet uitsluitend door de veeren worden
veroorzaakt, ook de traagheid van motor, overig mechanisme en deur _zelve heeft
er invloed op.
Behalve door de krukbeweging wordt de verandering van de deursnelheid
dus beheerscht door de veeren en door de traagheid der in beweging te brengen
objecten.
.
Veeren in de duwpers. Veeren _zijn evenwel niet als nood.zakelijk kwaad
te beschouwen: .zij geven ook voordeelen. Zoo maken .zij de deurbeweging soepeler
bij het aan.zetten en stoppen van den motor en bij het onderweg ontmoeten van
een groeten weerstand, .zooals een haalgolf. Verder maken _zij het mogelijk de deur
in de kas te doen stoppen met de steunklossen stijf tegen den muur en voor het
geval .zulks door foutieve afstelling van den betrokken eindschakelaar niet het
geval .zou _zijn, voorkomen .zij, dat een scheepsstoot op het mechanisme wordt
overgebracht: het water tusschen deur en muur, en .zeker niet het mechanisme,
.zal de stoot opvangen.
·
·
Voorts voorkomen _zij, dat de door voorbijvarende schepen of door golfbeweging
veroorzaakte .zuigkracht op de geopende deur een groote belasting van duwpers
of bewegingswerk tengevolge heeft: doordat _zij het toelaten, dat de deur een weinig
uit den gesloten stand draait, .zal het water achter de deur .zooveel .zakken, dat
de .zuigkracht wordt genivelleerd; de veeren .zullen de deur weer in den eindstand
brengen. Ten slotte maken .zij het mogelijk de deur in gesloten stand iets te vroeg
te stoppen, waardoor het "gapen" van de deur wordt bevorderd (.zie § 51).
A 1 o f n i e t v o o r g e s p a n n e n v e e r e n. De vraag rijst of het
al of niet gewenscht is aan de veeren een .zekere voorspanning te geven. Het
antwoord hierop is, dat een voorspanning te verkiezen is. Bij voorgespannen
veeren behoeft de deur in open stand minder ver te worden doorgedraaid om
de, tegen het bij de geringste .zuiging uit de kas komen, gewenschte veerspanning
te verkrijgen (hierdoor: een iets kleinere wieldiameter). En wanneer de deur
niet met de klossen stijf tegen den muur .zou steunen, .zouden niet-voorgespannen
veeren een te groote uitwijking vertoonen bij de geringste door voorbijvarende
schepen veroorzaakte .zuigkrachten. Voorts .zal de deur bij eenige verslapping
van de veeren toch tegen den muur komen te rusten.
Ten slotte .zullen voorgespannen veeren de deuren een weinig eerder doen
,,gapen", waardoor eenige besparing op den schuttijd kan worden verkregen(§ 51).
Tegenover de voordeelen van voorgespannen veeren staat als eenig be.zwaar
de een weinig meer gecompliceerde hermontage van de duwpers na gebroken
breekpennen. Het spannen der veeren .zal moeten geschieden door druk uit te
oefenen tegen de geheel gesloten deuren. Daarna pas .zijn de breekpennen aan
te brengen. Zulks impliceert, dat ook de in fig. 250 meest links geteekende, door
breekpennen vastgehouden, bus moet worden gedemonteerd, als de pennen van
de ander~ bus gebroken .zijn (de.ze andere bus is anders niet bereikbaar).
Vermeend constructief 'voordeel van complete Panamawielen. Als
constructief voordeel van complete Panamawielen wordt wel aangemerkt, dat het
wiel bij slijtage van de in gebruik .zijnde tanden kan worden verdraaid, .zoodat
de.ze buiten gebruik komen. Vermoedelijk .zou .zulks echter voor gefraisde of
geponste tanden (fig. 239) nimmer noodig .zijn. Bij toepassing van pennen in de
plaats van tanden .zou hiervan mogelijk wel gebruik kunnen worden gemaakt,
doch .zulks mag geen motief _zijn om complete Panamawielen langs den geheelen
omtrek van pennen te voor.zien. Het be.zwaar daarvan .zou .zijn, dat dé deur bij
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weigering van den betrokken eindschakelaar terug zou draaien en dan misschien
komt te stoppen in een tusschenstand, zonder dat de bediening zulks bemerkt.
Dat zag de constructeur van het meest oorspronkelijke Panamawiel ook in, ten
minste er komen niet meer tanden op voor, dan strikt noodig.
Constructieve bezwaren. Als constructieve bezwaren van complete
Panamawielen kunnen worden aangemerkt, dat de duwpers boven het wiel moet
worden bevestigd, omdat deze over de as moet kunnen zwaaien en dat de wielas
bijgevolg alleen aan den onderkant kan worden gelagerd (zware as). Een en ander
veroorzaakt een wringende wielbelasting. Veelal worden complete Panamawielen
dan ook onder de krans door verticaal opgestelde rollen gesteund.
Vloeistofkoppeling. Ook bij complete Panamawielen kan een tusschen
motor en overig bewegingswerk geschakelde vloeistofkoppeling groote .voordeden
bieden, bv. bij het overwinnen van een haalgolf of om met een niet op de grootste
optredende krachten berekend bewegingswerktuig te kunnen volstaan. Zoo zien
wij op blz. 258 van the Transactions of the InternationalEngineering Congress 1915,
the Panama-canal II, diagrammen afgebeeld, waaruit blijkt, dat het ampèreverbruik kort voor en na den gesloten deurstand 1½ à 2½ x zoo groot is als normaal.
Bij op de normale krachten berekende en van een vloeistofkoppeling voorziene
bewegingswerktuigen zou zulks echter niet het geval zijn (nivelleering der krachten
door slippende koppeling, waardoor de deursnelheid zal worden verkleind).
Bij toepassing van een vloeistofkoppeling is het noodzakelijk te achten maatregelen te treffen om te voorkomen, dat de motor ad libitum blijft doordraaien,
indien de eindschakelaar door een toevalligen weerstand (stuk hout, ijsschol of
prop hooi) niet zou kunnen invallen. Deze maatregelen zouden kunnen bestaan
uit het inschakelen van een thermisch relais of, hetgeen te verkiezen is, bovendien
van een tijdrelais, dat enkele seconden voordat de eindstand is bereikt, in werking
wordt gesteld en den motor uitschakelt op het oogenblik, dat de deuren onder
normale omstandigheden, dus zonder toevallige hindernis, in haar uitersten stand
zijn gekomen.
Wanneer niet van een vloeistofkoppeling gebruik wordt gemaakt, is om·
bovenstaande reden een thermisch relais ten zeerste aan te bevelen: zulks zal
de motoren tegen doorbranden vrijwaren.
e, Halve Panamawiel en kwadrant.
Voor- en nadeelen. De aan complete Panamawielen klevende bezwaren
van constructieven · aard doen het denkbeeld opkomen niet volledige wielen toe
te passen, doch slechts een fragment er van (zoogenaamde "halve Panamawielen"
en kwadranten, fig. 155b en fig. 249). Alsdan kan de duwpers komen te liggen in
het horizontaal gelegen zwaartevlak van het wielfragment en kan de draaiïngsas
zoowel boven als onder het wiel worden gelagerd (lichtere as). Aldus wordt elke
wringende wielbelasting vermeden. Ook kan dan het geheele mechanisme in één
frame worden gevat. Aangezien het noodig is te voorkomen, dat de duwpers
nabij den geopenden deurstand met de wielnaaf in aanraking komt, mag het
wielfragment niet over de volle 180° worden verdraaid. Zulks impliceert een
grootere diameter dan voor een compleet Panamawiel benoodig zou zijn.
Een nadeel van dit systeem is, dat men, althans bij het begin van het sluiten
van de deur, het Panama-effect theoretisch grootendeels kwijt is, doch de traagheid
van den motor, het overige bewegingsmechanisme en de deur zelve, benevens de
veeren in de duwpers zullen dit bezwaar eenigszins opheffen. Niettemin zullen
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de krachten, noodig om de deur uit haar kas te drukken, bij dat systeem grooter zijn dan bij toepassing van een compleet Panamawiel. Een tusschen motor
en overig lierwerk geschakelde vloeistofkoppe'ing zal evenwel elk bezwaar volkomen cpheffen: in het begin der beweging zal de snelheid van de deur zich
aan de koppeling aanp2ssen.
Een ander bezwaar, nl. dat de duwpers in geopenden deurstand niet geheel
op het doode punt is komen te staan, zoodat het wielfrag'ment zou kunnen verdraaien, wanneer de deur uit haar kas wordt gezogen, bv. door voorbijvarende
schepen, kan volkomen worden ondervangen door, wat overigens zeer normaal
is te achten, in het lierwerk een zelfremmenden worm op te nemen (AmsterdamRijnkanaal) of door het aanbrengen van een electromagnetischen rem aan de van
den motor afgekeerde zijde van de vloeistofkoppeling, welke in open deurstand
invalt. In elk geval is de vergrendeling van de deur beter dan bij een getande
heugelstang (deze § onder b) •
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Fig. 249. Bewegin5sinrichtin5 voor een puntdeur met een half Pan1mawiel (schutsluis te Ravemwaaij
in het Amsterdam-Rijnkamal). Geen vloeistofkoppelin 5 aan 5ebracht. De plaats er voor zou zijn bij A 1 •
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De vraag rijst of het gewenscht is bij een half wiel het Panama-effect te herwinnen door een gebogen duwpers toe te passen. Deze vraag moet ontkennend
worden beantwoordt omdat een gebogen duwpers het bezwaar heeft van door de
zwaartekracht te willen wringent waardoor de bevestigingspunten zullen hebben
te lijden. Trouwens een vloeistofkoppeling maakt elke poging daartoe overbodig.
Vervolgens komt de vraag op of het gewenscht is halve Panamawielen te
maken, hoewel de middelpuntshoek kleiner dan 180° moet zijnt dan wel kwadranten
met den juisten middenpuntshoek.
Dit vraagstuk is uitsluitend van cqnstructieve beteekenis.
Indien wielen van gegoten staal worden vervaardigdt geven sommige fabrikanten ert blijkens opgedane ondervindingt de voorkeur aan geheele wielen te gieten
en deze na het bewerken middendoor te zagen. Tegenwoordig bestaat het streven
groote wielen samen te stellen uit een gelaschte vloeistalen constructiet bv. met
lamellen tanden (fig. 239) of met pennen. Voor zulke wielen vervalt het voordeel
te beginnen met het vervaardigen van geheele wielen: de grootte van den middelpuntshoek doet aan de wijze van vervaardigen niets af.
Met tanden of pennen bezet gedeelte van het wielfragment. In elk
geval mogen op een half Panamawiel of op een kwadrant niet meer tanden of
· pennen voorkoment dan noodig is om in de eindstanden van de deur de veeren
te spannen. Alsdan worden bij weigering van de eindschakelaars calamiteiten
voorkomen,
f. Invloed van averechtsche deurbelasting door golfbeweging.

Trànslatiegolven. Translatiegolven op kanalen kunnen hinderlijk zijn
voor het bewegingswerktuig, indien zij de deuren averechts belasten.
Voor kanaalsluizen voor de binnenscheepvaart kunnen over het algemeen
kolkledigingsgolven C§ 8) hinderlijk zijn, voor zeevaartsluizen aan zee in hoofdzaak
haalgolvent voor binnenscheepvaartsluizen aan zee beide (smal kanaal en geringe
kanaaldiepte). Ook bij binnenscheepvaartsluizent gelegen in een dwarskanaal
nabij het hoofdkanaal kunnen hinderlijke haalgolven optreden door in het
hoofdkanaal snel varende schepen (zie situatie van fig. 155bt mede in verband met
het hierna besproken voorbeeld).
Als gevolg van de averechtsche belasting zouden de deuren kunnen worden
opengedrukt, of, zoo het bewegingsmechanisme zich daartegen zou verzetten,
· zullen daarin groote krachten kunnen wordea opgewekt.
Panamawielen. Vooral bij Panamawielen en dan bij complete meer dan
bij halvet zal het mechanismè zich tegen het opendrukken van de deuren verzetten,
omdat de duwpers dan in (compleet ent desgewenscht, half) of nabij (half) den
ndooden" stand staat. Het gevolg zou kunnen zijn breekpennenbreuk met een
daarmede samenhangende hinderlijke, zij het ook korte, storing van het sluisbedrijf.
Er is geen bezwaar tegen ten behoeve hiervan het wiel voor den gesloten
deurstand en de duwpers c.a. zwaarder te construeeren dan met het motorvermogen
overeenkomt. Alsdan moet de duwpers bij gesloten deur in den ndooden" stand
zijn (bij open deur is zij dat dan niet, zoodat de deur dan op minder fraaie wijze
in open stand vergrendeld is).
Een andere oplossing zou zijn de duwpers bij gesloten deur niet in den
ndooden" stand te plaatsen en het bewegingswerk niet-zelfremmend te maken
(geen wormoverbrenging). Dan zullen de deuren bij averechtsche belasting worden
opengedrukt, hetgeen weer het bezwaar heeftt dat zulks zou kunnen geschieden
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op, voor het verkeer er over, ongelegen oogenblikken. Weliswaar zou het mogelijk
kunnen zijn zorg te dragen, dat de deuren weer vanzelf zullen wa.rden gesloten
wanneer zij voorbij een bepaalden stand zijn gekomen, doch zulks beduidt een
extra-complicatie, welke aanleiding zou kunnen geven tot storingen in het
sluisbedrijf.
Tandheugels en tractoren met duwpers. Een hinderlijke belasting van
tandheugels of tractoren met duwpers kan worden vermeden door het van een
vloeistofkoppeling voorziene bewegingswerk niet zelfremmend te maken en den
electromagnetischen rem in gesloten deurstand niet te doen invallen. Mochten
de deuren door de golfbeweging verder dan een bepaalden stand worden opengedrukt, zoo zou de motor automatisch kunnen invallen om haar weer te sluiten,
doch wij zagen hierboven, dat deze oplossing minder fraai is te achten. Bovendien
zouden de bewegingswerktuigen, vo9ral in verband met het zooveel mogelijk
toepassen van gesloten, met olie gevulde, tandwielkasten, veelal te zwaar worden.
Beter is dan ook halve Panamawielen toe te passen, waarbij het wiel in engeren
zin reeds een groote overbrenging, gelegen buiten de tandwielkast, geeft.
Eb- en vloeddeuren. Vooral voor groote zeesluizen zouden de averechtsche
krachten door haalgolven zoo groot kunnen worden, dat de toepassing van Panamawielen bezwaren zou opleveren. Zulks geldt alleen voor de deuren van het
buitensluishoofd, wanneer het andere hoofd keert en het verval grooter is dan
haalgolfhoogte h (bv. 0,50 m). Het bezwaar is te ondervangen door dan van
het buitenhoofd telkens zoowel de eb- als de vloeddeuren te sluiten en het
tweede stel deuren weder buiten gebruik te stellen, zoodra dat hoofd grooter
verval is gaan keeren dan h.
Inderdaad wordt dat middel wel toegepast op de van plaatselijke omstandigheden afhankelijke tijdstippen, waarop haalgolven zijn te verwachten. Voor alle
hoofden echter wordt het toegepast omstreeks kentering van het tij, indien het
verval kleiner is dan h (IJmuiden, oudere van puntdeuren voorziene sluizen, waarbij aldus omstreeks tijkentering het "klapperen" van deuren wordt voorkomen).
Een en ander compliceert evenwel de bediening van de sluis, terwijl voorts
de noodige kolklengte er ongunstig door wordt beïnvloed (zie § 27): de schepen
in de kolk mogen het sluiten van geen der deuren beletten. Bovendien wordt het
op peil brengen vat1 de kolk door middel van schuiven in de deuren er door
bemoeilijkt. Immers zal er tusschen beide deurstellen in een waterstand ontstaan,
gelegen tusschen de peilen van het hooge en het lage water in (zie voor soortgelijk
geval fig. 141), waardoor een der deurstellen averechts zal worden belast.
Daarom verdient het aanbeveling bij sluizen met een eb- en vloedkeering
in de plaats van bij kentering van het tij te werken met beide deurstellen van
een bepaald hoofd, de deuren van een stel op elkander te vergrendelen in den
geest als aangegeven in fig. 199,1 )
Men geniet dan nog de volgende voordeelen boven de hierboven reeds genoemde;
1. benoodigde kolklengte wordt met op zijn minst een deurlengte verkort (goedkooper sluisgebouw);
2. in bijzondere gevallen, bv. zeer lange schepen, kan worden geschut
met de van de kolk afdraaiende deuren van elk sluishoofd (uitbuiting van
de sluislengte, schip zou ongeveer kunnen reiken van deurstel tot deurstel);
3. deuren zijn bestand tegen aanvaring in het holle gedeelte van den mijter;
1 ) Voor het geval men het binnendringen van zout water zooveel mogelijk wil tegengaan, verdient
het aanbeveling de vloeddeuren te gebruiken, die dan bij vloed h~t beste zullen sluiten.
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4. deuren worden nimmer door het water opengedrukt, hetgeen voor het
verkeer er over van belang is.
Nadeel is, dat wellicht soms zal vyorden vergeten bij opkomenden vloed de
vloeddeuren te sluiten wanneer de ebdeuren op elkander vergrendeld waren (of
omgekeerd). Daarom is het noodzakelijk te achten de vergrendeling bestand te
maken tegen het keeren van de normale vervallen, welke kunnen optreden (het
is niet denkbaar, dat bv. een stormvloed opkomt, terwijl de bediening van de
sluis alleen de ebdeuren gesloten laat!). Voorts moet voor den eenvoud van de
installatie de grendel bij alle schuttingen worden bediend (automatisch),hetgeen
evenwel zijn nut zal afwerpen bij aanvaringen.
In. verband met het feit, dat het gewenscht is de vergrendeling bestand te
maken tegen de normale vervallen, verdient het geen aanbeveling deze bij houten
deuren toe te passen, aangezien deze daarvoor te slap zijn. Daarbij zal men dus
omstreeks kentering van het tij moeten gaan werken met bewegingsinrichtingen
van de deuren, welke de averechtsche deurbelasting kunnen opnemen (beste
oplossing) of met deuren, welke bij averechtsche belasting worden opengedrukt.
In het laatste geval zou men kunnen voorkomen, dat het noodig is omstreeks
kentering van het tij de schuiven te openen van beide deurstellen van een bepaald
hoofd, door het heffen van de schuiven alleen mogelijk te maken bij ingedrukten
drukknop (§ 51). Het verkeer over de deuren zal evenwel van deze laatste oplossing
de dupe worden (soms zal een deur onverwacht worden opengedrukt).
Eén deurstel 'per sluishoofd. Wanneer de hoofden evenwel van één
deurstel zijn voorzien, is de kans op opendrukken van de deuren door translatiegolven te verkleinen door ze zoo kort mogelijk in gelijk water gesloten te hebben,
m.a.w. door de kolk zoo spoedig mogelijk na het sluiten te vullen of te ledigen.
Er is geen bezwaar tegen ten behoeve daarvan de beweging der schuiven van
de andere deur automatisch in te leiden door den eindschakelaar voor "deursluiten" (§ 56, blz. 446).
Voorbeeld van ondervonden hinder. Gedurende een exploitatietijd van
zeven jaren zijn de breekpennen van de duwpers van de benedendeuren van de
groote Noordersluis te Jutphaas (half Panamawiel) eenmaal door het optreden
· van haalgolven gebroken. Zulks betrof evenwel een oorlogsverschijnsel: veel
te snelle vaart van een nSchnellbootflottilje" door het dwars op de sluis gelegen
Amsterdam-Rijnkanaal (zie de situatie van fig. 155b) en daardoor abnormaal
groote haalgolf.
g. Opmerkingen betreffende Panamawielen· in het algemeen.
Tand- en penbelasting. Een groot, niet door het inschakelen van een

vloeistofkoppeling te neutraliseeren, voordeel van al of niet complete Panamawielen boven tandheugels (fig. 247) is, dat de door de rondsels gegrepen tanden
of pennen doorloopend zuiver over de volle tandbreedte of penhoogte worden
belast, ook als de baan van het bevestigingspunt van de duwpers aan de deur
niet zuiver horizontaal is gelegen of door slijtage van de taats niet in hetzelfde
horizontale vlak is komen te liggen als het bevestigingspunt aan het wiel. Ook
in open deurstand staan de geleidingspunten van de duwpers ver uit elkander,
zoodat haar helling immer zeer klein zal zijn (zeer kleine, loodrecht op het wielvlak
gerichte kracht).
Peil duwpers. Vooral voor de uiter~ard niet buitengewoon stijve houten
deuren is het gewenscht de duwpers halverwege twee regels te doen aangrijpen.
Men kieze, in verband met de wringende belasting van de deur gedurende het
bewegen, de laagst mogelijk gelegen regels, doch zorge er voor, dat de duwpers
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gedurende het bewegen van de deur boven watar blijft (onderhoud en vernieuwing
breekpennen). Er is evenwel geen bezwaar tegen het al of niet compleet Panam1wiel
op een lager peil te plaatsen dan de hoogste waterstand. Alsdan moeten de motor
en de electrische apparaten in elk geval boven den hoogsten waterstand worden
aangebracht, of althans doorloopend droog staan. D~ rondselas wordt dan
omlaag verlengd,
Dit geval kan zich voordoen bij het in een buitensluishoofd toep1ssen. van
lagere eb" dan vloeddeuren, van ebdeuren dus, welke periodiek onder water
verdwijnen, Fraaier is evenwel, ook voor het bewegingsmechanisme, de ebdeuren
even hoog te maken als de vloeddeuren (zie § 21, blz. 122). Alsdan is geen der
bewegende onderdeelen van de installatie ooit in het (zoute) water (geen last
van roestende veeren enz.).
·
Wanneer een naast een stuw gelegen sluis bij hoog rivierwater onder water
verdwijnt (zulks zal in voorkomende gevallen niet geregeld geschieden), zouden
over den motor en de electrische apparaten luchtdichte stolpen kunnen worden
gezet en, tegen opdrijven, op het frame dezeronderdeelen van de machine-installatie
kunnen worden bevestigd (sluizen van de Mainkanalisatie, zie ook blz. 376).
Verbinding duwpers aan wiel en deur. Op grond van het in de eerste
plaats genoemde leidende beginsel (zie deze § onder a), kan het gewenscht zijn
de duwpers aan beide uiteinden te voorzien van een dubbel scharnier met loodrecht
op elkander staande assen (cardanuskoppeling), terwijl wringing van de duwpers
is buitengesloten, -indien, zooals bij toepassing van veeren steeds het geval is,
de duwpers béstaat uit twee ten opzichte van elkander verdraaibare gedeelten.
Cardanuskoppelingen zijn toegepast aan het Panama-kanaal (sluiswijdte 33,50 m).
Voor de veel kleinere sluizen in en naast het Amsterdam-Rijnkanaal (wijdte tot
18 m) is zulks niet geschied, omdat de speling in de draaipunten der duwperseinden
voldoende werd geacht in verband met de in het ergste geval nog zeer kleine
helling van de duwpers.
h.

Vergelijking tusschen tandheugels, tractoren met duwpers en Panamawielen.

Tandheugels contra Panamawielen. Resumeerende hebben van een
vloeistofkoppeling voorziene bewegingsinstallaties volgens fig. 247 (tandheugels)
vóór boven al of niet complete Panamawielen:
1. geringere installatie-kosten;
2. soepeler machine in verband met de deuren opendrukkende translatiegolven;
Daarentegen bieden Panamawielen de volgende voordeelen:
1. geringer motorvermogen;
2. gunstiger tand- of penbelasting (minder slijtage);
3, betere vergrendeling van de open deur tegen het uit de deurkas zuigen
door golfbeweging of door voorbijvarende schepen;
4. minder ruimte achter de muren gevorderd (vooral van belang voor den
muur tusschen twee naast elkander gelegen sluizen).
Tractoren met duwpers contra Panamawielen. Tegenover tractoren
met duwpers hebben.Panamawielen voor:
L geringer motorvermogen;
2. op een vaste plaats gemonteerde motor;
3. betere vergrendeling van de open deur (zie hierboven onder 3.);
4, minder ruimte achter de muren gevorderd (zie hierboven onder 4.);
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5. minder beweegbare onderdeelen (geleidingswielen vervallen);
6. geringere installatie-kosten.
Het voordeel van tractoren met duwpers boven Panamawielen komt overeen
met het hierboven onder 2. genoemde voordeel van tandheugels.
Aanbeveling. Voor groote deuren verdient de toepassing van Panamawielen, vooral wegens de onder 2. genoemde voordeden, de voorkeur, hoewel
het onder 2. genoemde nadeel (of liever voordeel van de andere systemen) mogelijk
tot complicaties zal leiden.
.
Voor kleine deuren zou in de eerste plaats kunnen worden nagegaan of het
systeem "tandheugels" voor toepassing in aanmerking kan komen. Tractoren met
duwpers zijn daarvoor te duur.
i.

Scheepsschroeven.

Bij wijze van proef zijn puntdeuren wel eens bewogen met behulp van een
scheepsschroef (zie "de Ingenieur" no. 37 van 1937). De bezwaren van deze
methode zijn:
1. men heeft de deur gedurende het bewegen niet in zijn macht: zij is
speelbal van hevigen wind of golfbeweging;
2. zeer slecht nuttig effect;
3. extra schuif gevorderd om bij waterkeering van de deur het schroefgat
af te sluiten;
4. afzonderlijk mechanisme noodig voor de handbeweging als reserve;
5. afzonderlijke vergrendeling van de deur noodig om haar in open stand
te vrijwaren tegen het uit de kas zuigen door voorbijvarende schepen
of door golfbeweging.
Aangezien de bezwaren van dien aard zijn, dat toepassing niet kan worden
aanbevolen, heeft het geen zin nader op dit systeem în te gaan.
j.

Hydraulische bewegingsinrichtingen.

Als vloeistof voor hydraulische bewegingsinrichtingen werd vroeger uitsluitend water toegepast. Derhalve waren/zij alleen bruikbaar voor landen met
niet te koude winters, zooals, in het noordelijk deel van Europa, Engeland.
In de laatste jaren is men er in geslaagd oliën samen te stellen, waarvan de
viscositeit vrijwel onafhankelijk is van de temperatuur en welke dus bij de soms
heerschende zeer lage wintertemperaturen niet verstijven.
Niettemin zijn hydraulische bewegingsinrichtingen niet meer in trek: het
streven bestaat zelfs, reeds gemaakte installaties door electrische te vervangen.
De oorzaak is gelegen in de er aan verbonden bezwaren, welke zijn:
1. last van lekkende leidingen;
2. last van lekkende glans;
· 3. stugheid van de installatie bij plotselinge belastingen.
Aan bezwaar 1. is tegemoet te komen door de elementen, waaruit de leidingen
bestaan, electrisch aan elkander te lasschen en de leidingen van expansiebochten
te voorzien. Het tweede bezwaar is, voor het geval het een draaiende beweging
betreft, onschadelijk te maken door de toepassing van gepatenteerde dichtingen,
zooals simmeringen, doch voor een schuivende beweging (zuigerstang) zal de
waterdichtheid slechts onder geregeld toezicht zijn te handhaven. Het derde
bezwaar is vooralsnog onoverkomenlijk.
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De stugheid is oorzaak van schokken bij het aanzetten en stoppen van de
<leut en bij het onder het bewegen ontmoeten van een grooten, tijdelijken, weerstand
(translatiegolf).
Indien men er in zal slagen een soepele hydraulische machine voor het
bewegen van puntdeuren te construeeren (bv. een soort "thruster"), dan is het
niet buitengesloten, dat van deze soort installaties in de toekomst gebruik zal
worden gemaakt. In beginsel zouden zulke machines bv. bij uitstek op haar plaats
plaats zijn bij naast stuwen gebouwde sluizen, welke bij hoog rivierwater onder
water zullen verdwijnen. Alsdan zou de vloeistofpomp centraal en boven water
kunnen worden opgesteld, ten behoeve van het vrije uitzicht over de sluis ver
uit den dag verwijderd, terwijl de machines zelve gevoegelijk gedurende eenigen
tijd onder water mogen verkeeren, vooral daar zij dan toch niet behoeven te
functionneeren.
§ 53. BEWEGINGSINRICHTING VAN ROLDEUREN.
Voor roldeuren worden verschillende typen bewegingsinrichtingen toegepast,
te weten:
1. kabels of kettingen zonder einde (fig. 251);
2. tractor (fig. 252);
3. beugelstangen (fig. 253 en 254).
Leidend beginsel. Als leidend beginsel moet gelden, dat de bewegingen,
welke de deur tusschen haar aanslagen zou kunnen maken, loodrecht op de
bewegingsrichting, niet op het bewegingsmechanisme worden overgebracht
(zie blz. 373).
a. Kettingen of kabels.

De eenvoudigste en goedkoopste bewegingsinrichting is die, waarbij kettingen
of kabels zijn toegepast. Deze loopen aan beide uiteinden over een schijf (fig. 251).
Voor groote roldeuren (type IJmuiden), zouden kabels van normale afmeting
op den duur onvoldoende zekerheid bieden (rekenen op zeer groote, krachten).
Voor deze zou eerder de toepassing van kettingen overweging verdienen. Als
zoodanig komen Gall'sche kettingen of rollenkettingen in aanmerking: andere
zouden te zwaar worden en te veel en onregelmatig rekken.
In beginsel is de toepassing van horizontaal loopende kettingen minder fraai
te achten, omdat deze veel ondersteuningspunten zullen vorderen. Bovendien
is de gang van kettingen minder rustig, hoewel zulks vooral voor sneldraaiende
kettingen hinderlijk zou kunnen zijn. Zij veroorzaken trillingen in het aandrijfmechànisme, omdat de kracht in elken om de kamwielen gaanden schakel beurtelings
werkt aan een arm, welke gelijk is aan den afstand tusschen de harten van wielen scharnierpuntas, dus aan den straal van den omgeschreven cirkel van den
veelhoek, welke door de harten der schalmen wordt gevormd, en een gelijk aan
den straal van den ingeschreven cirkel.
Voor kleine deuren worden veelal kabels toegepast, welke tusschen de uiterste
schijven over kleinere worden geleid. Het is ter beperking van de slijtage der kabels
gewenscht aan de uiterste schijven een groote diameter te geven. Niet alleen moet
deze ten minste 500 x de dikte zijn der den kabel samenstellende draden, doch
ook ten minste 60 x de kabelmiddellijn. Bovendien is het nuttig langs de buitenzijde der kabels dikke draden te verwerken (bv. 1½ à 2 mm dik). Verder moet
onder alle omstandigheden worden vermeden, dat de kabels door wáter loopen.
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Fig. 251. Schets
van de beweging van
een roldeur met behulp van kabels zonder eind.

Fig. 252. Schets van
de beweging van een
roldeur met behulp
van een tractor.
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Fig. 253. Schets van
de beweging van een
roldeur met behulp
van starre heugelstangen,
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Fig. 254. Schetsvan
de beweging van een
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Uit bovenstaande volgt, dat de toepassing van dikke kabels (bv. 44 mm,
waarin een trekkracht van 15 t kan worden toegelaten) zeer groote schijven zou
vorderen, hetgeen moeilijk met aestetisch schoon in overeenstemming kan worden
gebracht.
Ten einde de kabels of de kettingen ter weers_zijden van de deur gelijkelijk
te belasten, wordt deze er met behulp van een balans aan verbonden. Het toepassen
van lange koppelstangen is geboden, ten einde de ontbondene van de er in
opgewekte kracht, loodrecht op de bewegingsrichting, klein te houden. Zulks
is vooral van belang voor het sluiten van de deur, gedurende welke zij door
scheefgerichte krachten op zij zou worden gedrukt. In verband met het leidende '
beginsel is het noodzakelijk, dat de uiteinden der koppelstangen in alle richtingen kunnen scharnieren.
Indien, zooals voor groote deuren doorgaans geschiedt, twee koppelstangen
aanwezig zijn, is een evenaar noodig om te zorgen, dat de kabels of de kettingen
gelijkelijk worden belast (fig. 251 en voorts voor het beginsel fig. 256).
Het is gewenscht de balans zoodanig te geleiden, dat de kabels of de kettingen
in een constante richting zullen trekken: voorkomen moet worden, dat de balans
onder het bewegen heen en weer slingert. Aldus wordt de balans feitelijk een
wagen, balanswagen genoemd. Bijkomend voordeel van de toepassing van een
balanswagen is, dat hij na ontkoppeling van de deur op zichzelf stabiel is: hij
wordt niet door de deur gedragen. De loodrecht op de bewegingsrichting uitgeoefende krachten zouden door de wielflenzen kunnen worden opgenomen,
doch fraaier is geen flenzen toe te passen en die krachten door afzonderlijke wielen
met loodrechte as te doen opnemen. Bij het behandelde systeem moeten maatregelen
worden getroffen om te voorkomen, dat de balamw "gen zou kunnen worden
opgelicht door scheefstaande koppelstangeni indien het zoo noodig met ballast
verzwaarde eigen gewicht van den wagen onvoldoende mocht wezen, zoo zouden
daartoe contrarails moeten worden aangebracht.
De balanswagen wordt veerend aan de kabels of de kettingen verbonden:
zulks zal een geleidelijk aanzetten of stoppen van de deur bevorderen, welk voordeel
evenwel vervalt bij toepassing van een vloeistofkoppeling.
Bij toepassing van het kruiwagensysteem zal de balanswagen de· deur kruien
In Nederland heeft het beschreven systeem onder gebruikmaking van kabels
toepassing gevonden bij de in 1941 voltooide Ir. de Koek van Leeuwensluis te
Gouda (handbeweging).
b,

Tractor (fig. 252).

Voortbeweging van sluisdeuren met behulp van een tractor is toegepast voor
sluizen van allerlei gro::>tten (Brunsbüttelkoog aan het Noord-Oostzeekanaal,
sluiswijdte 45 m; Emden, sluiswijdte 40 m; Antwerpen, sluiswijdte 35 m; Hansweert, wijdte 16 m). Dit systeem vordert geen extra ruimte achter de deurkas. In
open deurstand kan de tractor zich bevinden boven den achterwand van de deurkas.
Bezwaren van dat systeem zijn het groote doode gewicht, dat steeds mede
moet worden bewogen, vooral, wanneer de tractor tevens de deur kruit (zie fig. 205),
benevens de stroomtoevoer, welke met stroomafnemers of soepele kabels zal
moeten geschieden.
Ter illustratie kan worden medegedeeld, dat de "kruiende" tractor van de
sluisdeur te Brunstüttelkoog 300 t weegt.
Een tractor zal tevens balanswagen zijn.
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Fig. 255 . .Mechanisme met differentiaal voor beweging van een tractor (40 m wijde sluis te Emden).
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Voorbeeld Emden. Bij den tractor voor de roldeuren te Emden, een der
eerste uitvoeringen, heeft men zich niet aan het leidend beginsel gehouden.
Daarbij maakt de tractor de zijwaartsche bewegingen van de deur mede. De
tractorwielen zijn dan ook niet van flenzen voorzien.
Met behulp van een differentiaal (fig. 255) wordt bereikt, dat de krachten
waarmede de rondsels zich, ter weerszijden van de deurkas voortbewegen, gelijk
zijn. Voorts zorgt een balans (fig. 255 en 257) er voor, dat de beide rondsels in
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Fig. 256. Balanswagen met evenaar ten dienste van de aandrijving met heugelstangen.

de tanden kunnen blijven grijpen, wanneer de tractor gedurende de beweging
heen en weer gaat, en dat daarbij niet telkens een der rondsels zal worden overbelast
loodrecht op de bewegingsrichting.
BAlANb VOOR ~E.LYK.l':N TM1DORUK.,-

EMDEN

A

Fig. 257. Schema van de balans om den tractor zijdelings verplaatsbaar te maken, terwijl de rondsels
met geringe speling in de heugelstangen blijven grijpen (40 m wijde sluis te_Emden).

De tractor beweegt zich voort met behulp van de reeds eerder genoemde
rondsels, die in heugels grijpen, waarvan de tanden in verband met vervuiling
door sneeuw of anderszins verticaal staan.
Het be.zwaar van het toegepaste systeem is een gevolg van het negeeren van
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het leidende beginsel: door den onregelmatigen gang van den tractor is de slijtage
van rails en wielen groot en door het bij kentering van het tij tusschen de slagstijlen
heen en weer gaan van de deur, welke den tractor zal medenemen, slijten de
wielen holletjes in de rails uit.
Voorbeeld Bruns büttelkoog. Bij de latere uitvoeringen, zooals bij de
deuren van de sluizen te Brunsbüttelkoog, heeft men zich wel aan het leidende
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Fig. 258.

Ophanging van de roldeur aan den tractor met behulp van een balans (45 m wijde schutsluizen in het Noord-Oostzeekanaal te Brunsbüttelkoog).

beginsel gehouden. Trouwens de betrokken tractor zou wel wat erg zwaar worden
om door de deur bij het in haar sponning heen en weer gaan te worden medegenomen. Men mag hierbij niet vergeten, dat het tractorgewicht nog zal worden
vermeerderd met een groot gedeelte van het dienstgewicht van de deur.
De tractoren zijn van een balans, waaraan de deur wordt opgehangen, voorzien
(fig. 258). Deze voorkomt het overbelasten van den tractor bij lekke luchtkist
van de deur. Alsdan zou de deur zich op de schuifhouten gaan neerzetten. De
hoogteligging van het betrokken deureinde is nauwkeurig van den tractor uit te
regelen door het contragewicht B te verstellen. De balans vereenvoudigt tevens
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het aan- of ontkoppelen van de deur: begonnen wordt met het neerzetten ervan op den sluisvloer.
De deur is aan de balans verbonden met behulp van een koppelstang D,
welke horizontale bewegingen toelaat. Verticale bewegingen van de deur ten
opzichte van den tractor worden door de balans mogelijk gemaakt. Stang D wordt
door het frame der balans geleid over conische rollen tusschen twee bladveeren
in, zoodat de deur gedurende de beweging eenigszins wordt gecentreerd, hetgeen
vooral van belang is bij het sluiten van de deur (alsdan zal de deur steeds neiging
vertoonen aan één zijde slagstijl en drempel op te zoeken). Ondertusschen moet
het nut van dit centreeren niet worden overschat: de centreerende kracht zal in
het niet vallen bij de gedurende het bewegen van de deur er op werkende zijwaarts
gerichte krachten (zie bv. blz. 307).
Opgemerkt zij, dat met de balans een fraaiere oplossing is verkregen dan
met veeren, welke bij overbelasting zoover zouden moeten rekken, dat de deur
op den sluisbodem komt te rusten, mogelijk zou zijn, Immers kent men de ki acht;
waarbij de deur zich op den vloer zal neerzetten, nauwkeurig, is die kracht te
regelen en zal het doorslaan plotseling geschieden: de deur blijft zoo lang de balans
niet doorslaat met het betrokken einde op constant peil.
·
Voor tractoren, doch ook voor zwaarbelaste balanswagens (kruiwagensysteem)
is het zaak de rails innig met het betonwerk te verbinden (fig. 144a en b). Het
over de volle lengte opleggen van de qils op graniet heeft tot desillusies aanleiding
gegeven (verbrijzeling van het graniet).

H eugelstangen,
Bij aandrijving van de deur met behulp van heugelstangen zijn twee hoofdbeginselen te onderscheiden, nl. toepassing van starre en van scharnierende of
opvouwbare heugelstangen, kortweg "heugelkettingen" genoemd (fig. 254).
Beschikt men achter de deurkassen over voldoende ruimte, dan zijn starre
heugelstangen aangewezen, in andere gevallen zouden slechts beugelkettingen
uitkomst kunnen brengen, indien men niet van een der andere systemen gebruik
wenscht te maken.
Starre beugelstangen zijn toegepast bij · de sluizen te Holtenau (NoordOostzeekanaal) en te IJmuiden (Noordersluis), beugelkettingen o.m. te Bremerhaven (Nordschleuse) en te St.-Nazaire (50 m wijde dok-schutsluis).
Boven tractoren hebben beugelstangen het voordeel van een stationnaire
bewegingsinstallatie, terwijl men het veelal zeer groote doode gewicht van
tractoren mist.
Starre heugelstangen (IJmuiden). Wij zullen het te IJmuiden toegepaste
systeem aan een nadere beschouwing onderwerpen (fig. 259, 260 a en b). De
tanden der heugelstangen wijzen naar omlaag om aldus beschermd te zijn tegen
verontreiniging en overlast door sneeuw. De ruim 60 m lange heugelstangen zijn
begrijpelijkerwijze niet zonder meer knikzeker, temeer niet omdat op buigende
momenten moet worden gerekend ,daar de kracht niet steeds zal aangrijpen op
dezelfde hoogte van de 60 mm hooge tanden. Daarom zijn zij aan de onderzijde
geleid door ter weerszijden er van bevestigde wielen, welke van een trapeziumvormige groef zijn voorzien en over daarbij passende rails loopen. Deze vrijwaren
de heugelstangen ook tegen uitknikking in dwarsrichting. Aan de bovenzijde
worden de beugelstangen geleid door rollen, welke gelagerd zijn in aan het beton
bevestigde U-vormige stoelen op 5,60 m h.o.h., gemonteerd met de evenwijdige
beenen horizontaal (fig. 259,. doorsnede CD).
c.
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Fig. 259. Bewegingsmechanisme voor de roldeuren van de Noordersluis te IJmuiden.

De heugelstangen zijn scharnierend bevestigd aan een balanswagen, welke
aan weerszijden met twee wielen rijdt over een der voor de heugelstanggeleiding
aanwezige rails. De deur is met twee ongeveer 6 m lange stangen van geconstrueerd
staal aan den balanswagen gekoppeld. Deze stangen zijn aan de uiteinden van
cardanusscharnieren voorzien. In afwijking van fig. 256 is hier in den balanswagen een evenaar (,,levu") opgenomen voor de bevestiging der heugelstangen.
Tusschen evenaar en heugels is een veerhuis aangebracht. Onder de verticale
evenaar-assen zijn de rollen bevestigd voor de zijgeleiding van den balanswagen.
Aldus kan de deur, onafhankelijk van den hrngelstangen, alle bewegingen tusschen de slagstijlen van de sluis maken, in welke richting loodrecht op de deuras
ook. De balanswagengeleiding waarborgt een belasting van de heugelstangen volgens haar as.
Er is geen prijs gesteld op het centreeren van de deur door het bewegingsmechanisme: de centreerende kracht zou immers in het niet vallen bij de gedurende het bewegen van de deur voorkomende zijkrachten (zie blz. 307).
.
Het ontkoppelen van de deur geschiedt door het uitlichten van de pennen,
waarmede de koppelstangen er aan zijn verbonden. Daarbij wordt het vrijgekomen
einde van deze stangen ondertusschen door een aanwezig portaalkraantje
(zie fig. 259) opgehouden,
De heugelstangen worden aangedreven door een achter de deurkassen opgesteld
lierwerk. De aandrijvende rondsels zijn op één as gemonteerd, in het midden van
een tandwiel voorzien. Aldus is de door wringing van de as veroorzaakte hoekverdraaiïng voor beide rondsels gelijk. Weliswaar zou de evenaar de nadeelige
gevolgen van een ongelijke hoekverdraaiïng compenseeren, doch het als gevolg
daarvan telkens bewegen van de "levers" werd minder gewenscht geoordeeld
in verband met slijtage van hun slecht gesmeerde en op zeer groote vlaktedruk
belaste assen 1 ) (de bewegelijkheid vereischt zoo dun mogelijke assen).
De oorspronkelijke lierwerken waren niet, waar mogelijk, voorzien van met
olie gevulde tandwielkasten (fig. 260a), terwijl tusschen lierwerk en motor een slipkoppeling was ingebouwd. Bij de, bij de verschijning van dit boek nog niet voltooide, vernieuwing der lierwerken, welke in 1944 door de vernielzucht der Duitsche
bezetting werden verwoest, worden, waar mogelijk, gesloten tandwielkasten
torgepast en de slipkoppeling zal worden vervangen door een vele voordeelen
biedende vloeistofkq:peling (fig. 2E;0b).
Deze voordeelen zijn:
1. volstaan kan worden met een kortsluitmotor (kooiankermotor) zonder vergroot
aanloopkoppel, waarbij dus geen aanloopweerstanden noodig zijn;
2. de machine behoeft slechts te worden aangepast aan het maximum koppel
dat door de vloeistofkoppeling kan worden overgebracht;
3. mede wegens het verbeterde nutt;g effect van de machine kan de deursnelheid bij gelijk motorvermogen (130 pk.) zonder risico op het anderhalfvoudige worden gebracht (0,525 pk. m./sec)): de motor kan niet caleeren (zie ook
blz. 395), bij tijdelijk te groeten weerstand zal het lierwerk even "wachten";
4. geen vakman behoeft geregeld in de laagspanningsruimte te vertoeven (bv.
motor kan niet verbranden, en de bediening behoeft niet meer tentraal te wezen
§ 56), hetgeen besparing geeft op de grootte van het benoodigd personeel.
1)

Bij de roldeuren van de sluis te Leer zijn ongelijke assen toegepast (Herwerk naast de deur).

In den balanswagen komt geen evenaar voor: de deur is er in het midden scharnierend aan bevestigd.
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Bewegingsmechanisme voor de roldeuren van de Noordersluis te IJmuiden: details
0
van het in 1944 vernielde gedeelte (a 19-6).
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Fig. 260b Bewegingsinr:chting van de roldeuren van de Noordersluis te IJmuiden, zooals die wordt na de vernieling van de oorspronkelijke
gedurende den oorlog. Alle tandwielen, behalve de rondsels voor de heugelsta'1gen zijn ondergebracht in een met olie gevulden tandwielkast.
De lagers van de rondselassen zijn glijdlagers, welke automa(sch worden gesmeerd met een hoogedrukvetpomp. Tusschen motor en tandwielkast is een vloeistofkoppeling aangebracht. M = motor; V = vloeistofkoppeling; T = met olie gevulde tandwielkast; EA = excentrische as voor afstellen geleiding heugelstang; H = heugelstanggeleider. Alle lagers in T zijn rol- of kogellagers.

De vloeistofkoppeling zal, geheel met vloeistof gevuld zijnde, een vermogen
kunnen overbrengen van 195 pk, d.i. het anderhalfvoudige van het motorvermogen.
Door aftapping van vloeistof zal eerstgenoemd vermogen tot 170 pk worden
teruggebracht; men heeft dan nog een zekere reserve in de hand, terwijl het
bewegingsmechanisme bij gedeeltelijke vulling soepeler zal werken (geleidelijker
snelheidsveranderingen van de deur).
Voorheen kwam het voor, dat de deuren van het buitenhoofd bij stormweer
door de zijdelingsche wrijving, veroorzaakt door haalgolven, niet immer door den
motor kon worden voortbewogen. Hij moest dan door het bedienend personeel:
spanningloos worden gemaakt. Bij toepassing van een slipkoppeling is zulks niet
noodig: in het ergste geval zal de deur stilstaan en de motor doordraaien, terwijl
hij een 1,3-voudig koppel blijft overbrengen.
Starre heugelstangen in combinatie met brug. Indien er op de deur
een verkeersbrug aanwezig is, zou de balanswagen dienst kunnen doen als verlengde
er van (Nordschleuse te Bremerhaven). Ook zouden de heugelstangen onder die
brug kunnen worden aangebracht (fig. 68). Aldus zijn zij zonder meer knikzeker.
De aandrijving zou dan kunnen geschieden door een naast de brug opgestelde
machine, waarbij de lengte van de assen der rondsels, welke de heugelstangèn
aandrijven, uiteraard in hooge mate ongelijk zijn. Een ingebouwde differentiaal
zou de ongelijke hoekverdraaiïng der rondsels onschadelijk kunnen maken (fig. 261).
De tusschen de heugels en de deur aanwezige evenaar zal in het onderhavige
geval de differentiaal geenszins minder noodzakelijk maken, omdat de heugelstangen zich niet, zooals in het IJ muidensche geval, in lengterichting tèn opzichte
van elkander kunnen verplaatsen.
Het bruggewicht moet voldoende groot zijn om weerstand te bieden aan. den
opwaarts gerichten component van den tanddruk.
De deur zou met behulp van een aan de brug bevestigden rol r aan deze'
kunnen worden gekoppeld (fig. 68), door het optrekken waarvan zij er los van
komt en de brug met behulp van het bewegingswerk van de deur naar achteren
kan worden getrokken ten einde het "uitdrijven" (§ 24-a-1) mogelijk te maken
(vergelijk blz. 152):
Heugelkettingen. Als voorbeeld van een heugelketting zullen wij de
bewegingsinstallatie van de Nordschleuse te Bremerhaven nader bezien.
De "schalmen" der heugelkettingen hebben een lengte van 2,40 m. Zij
worden door een as, aan de einden waarvan de geleidingsrollen zijn bevestigd,
scharnierend aan elkander verbonden. De rollen zijn van dubbele flenzen voorzien,a
welke tusschen een rail en contra-rail zijn opgesloten, en waardoor de knikzekerheid
van den heugelketting is gewaarborgd. Achter de aandrijvende rondsels wordt
de ketting op- en afgerold (fig. 254, beginselschets). Over dat gedeelte kan de
geleiding der heugelkettingen licht zijn, vermits zij slechts door de zeer geringe
wrijvingskrachten op knik wordt belast.
Wij memoreerden reeds, dat de balanswagen, welke de deur kruit, als aanbrug
is ingericht. De wagen is horizontaal en verticaal met behulp van scharnierende
stangen, welke alle denkbare uitwijkingen toelaten, aan de deur verbonden. De
verticale stangen .zijn verstelbaar, de horizontale stang is van een veer voorzien.
De wielen van den balanswagen zijn van rollagers voorzien, in de eerste plaats
ter verkleining van de slijtage en voorts ter vermindering van den weerstand
(in den tegenwoordigen tijd zouden voor het eerste doel door hoogdrukvetpompen
gesmeerde glijdlagers kunnen worden toegepast). De wieldiameter is zoo groot
mogelijk gemaakt (1,20 m) om een geringen bewegingsweerstand te verkrijgen
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Fig. 261. Bewegingmechanisme voor een roldeur, waarbij het Herwerk sterk excentrisch, naast de
rolbaan, is geplaatst. (zie ook fig 140).
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en een kleine rail- en betonbelasting. De 42 t wegende balanswagen is berekend
op een belasting van 160 t (inclusief het eigen gewicht) gedurende het rijden en
220 t in rust. Deze ongunstige aannamen worden verklaard door het feit, dat de
luchtkist bij zeer lagen .waterstand boven water steekt (zie blz. 303).
De balanswagen is aan een bijwagen gekoppeld, welke de aanbrug verlengt
en waaraan de heugelkettingen zijn verbonden. De bijwagen, welke alleen verkeerslasten heeft te dragen, weegt ondanks zijn grooter oppervlak beduidend lichter
(eigen gewicht 16 t).
Vergelijking starre en opvouwbare beugelstangen. Wanneer wij starre
en opvouwbare heugelstangen met elkander vergelijken, merken we op, dat de
eerste een grootere betonconstructie achter de deurkas zullen vorderen, doch dat
de constructie in engeien zin bij starre heugelstangen goedkooper is. Het onderhoud
van beide systemen zal in kosten niet veel verschillen: als extra bewegènde deelen
hebbrn heugelkettingen slechts de draaipupten der leden om de assen.
Uit bovenstaande meenen wij te mogen concludeeren, dat het uit technischeconomisch oogpunt onverschillig is of men het eene dan wel het andere systeem
toepast. Men zal zulks afhankelijk kunnen stellen van de plaatselijke omstandigheden, zooals veel of weinig ruimte achter de deurkassen en korte of lange verkeersbrug als verlengde van die op de deur (bv. afhankelijk van den straal van de
bocht, welke de weg zal moeten maken om naast de deurkas te komen).
§ 54.

BEWEGINGSINRICHTINGEN VAN HEFDEUREN.

Peil tot waarop hefdeuren moeten worden geheven. Het peil tot
waarop hefdeuren moeten worden geheven is in de eerste plaats afhankelijk van
de vrije doorvaarthoogte en verder van het uitzicht onder de deur door van de
sluismuren af (vergelijk § 25, onderkant brug). Zoo worden de deuren van het
binnensluishoofd van de sluizen te Vreeswijk en te Wijk bij Duurstede hooger
geheven dan voor de doorvaart noodig (§ 11, punt 11 en fig. 147b).
Contragewichten of niet. De vraag rijst of het gewenscht is de deur
grootendeels door contragewichten uit te balanceeren of niet. Over het algemeen
moet het toepassen van contragewichten worden aanbevolen, omdat het hier,
in tegenstelling met rioolschuiven, gaat om zeer groote doode lasten. Waar, zooals
we op blz. 434 zullen zien, het toepassen van contragewichten bij schuiven op eenige
bezwaren stuit, bij hefdeuren zijn zij de uitgaven, de zorg en het önderhoud
volkomen waard. Daarbij komt, dat schuiven in tegenstelling met deuren zeer
langzaam worden bewogen (blz. 377) en dat de af te leggen weg in vergelijking
met die van hefdeuren gering is, zoodat de hoeveelheid arbeid, welke voor het
heffen van schuiven benoodigd is, ook wanneer geen contragewichten aanwezig
zijn, van geringe beteekenis zal wezen.
Samenstelling contragewichten. Een volgend vraagpunt is of de contragewichten uit staal en gegoten ijzer, dan wel uit met schrot of ponsdoppen verzwaard
beton, eventueel omhuld door een stalen kist, moeten worden samengesteld. Voor
de gewichten in engeren zin is het laatste voordeeliger, doch voor de sluis als
geheel, waar het toch om gaat, waarschijnlijk niet. Immers zijn ijzeren contragewichten veel kleiner te maken, zoodat de er voor te reserveeren ruimten veel
beknopter kunnen wezen.
Vergrooting van de contragewichten in hoogterichting zou diepere kelders
vorderen, hetgeen veelal tot complicaties zou leiden. De vergrooting zal dus in
horizontalen zin moeten worden gezocht. En hoe grooter ruimte, hoe meer beton.
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In de richting loodrecht op de sluisas is de grootere ruimte bezwaarlijk te vinden,
omdat zulks een grooteren afstand tusschen de zwaartelijn der contragewichten
en de van de deur omhooggaande kabels zou impliceeren (grootere schijf tot
overbrugging van dien afstand). 1 ) Voorts zou bij een dubbele sluis (Beatrixsluis
te Vreeswijk) de afstand tusschen de sluizen grooter moeten zijn, hetgeen tot
verhooging der kosten zou leiden. De grootere ruimte zal dus moeten worden
gevonden in lengterichting van de sluis, hetgeen welstandshalve zal impliceeren,
dat de bovenbalk der hefportalen ook breeder, dus zwaarder zou moeten worden
(breedere vloer, breeder dak, waardoor grooter gewicht, zwaardere horizontale
balken enz.).
_voorts zijn betonnen contragewichten noch te demonteeren, noch te
vernieuwen.
Hoe de samenstelling van de contragewichten ook moge uitvallen, steeds
is het gewenscht er stalen platen in op te riemen voor het nauwkeurig afstellen.
Deze platen legt men er boven op.
Bij het ontwerpen moet men er zich rekenschap van geven, dat de contragewichten bij het verwisselen van de deur op het betonwerk moeten kunnen
worden neergezet. Zulks zou kunnen geschieden door er balken onder te schuiven,
doch gezien het groote gewicht er van en het feit, dat de contragewichten er steeds
boven zijn, het operatie-terrein dus verduisteren, waardoor bv. het hijschen zeer
zal worden bemoeilijkt, verdient het aanbeveling de contragewichten van zware
grendels te voorzien, welke ten behoeve van het neerzetten kunnen worden uitgeschoven (Beatrixsluis te Vreeswijk). Door tusschen de uitgeschoven grendels
en hun opleggingen op het betonwerk hydraulische vijzels te plaatsen, kan eenige
soepelheid in verticalen zin worden verkregen.
Kabels of heugelkettingen. Voor het bewegen van hefdeuren komen
twee systemen in aanmerking, nl. door middel van kabels of van heugelkettingen.
Over het algemeen wordt het eerste systeem toegepast, hoewel er een bezwaar
aan verbonden is. Hokt de deur nl. bij het neerlaten, bv. door ijsafzetting op de
aanslagvlakken ·der slagstijlen (zie § 46), dan zullen de kabels, welke dienen om
de deur te bewegen, slap komen te hangen. Smelt het ijs vervolgens door den
druk door het deuroverwicht of wordt de weerstand daardoor overwonnen, dan
is het niet buitengesloten, dat de hijschkabels met een schok gespannen zullen
worden en daarbij zelfs zouden kunnen breken. Het aanbrengen van slappereepschakela:ars of anderszins (zie blz. 429) zal geen afdoende verbetering brengen.
Het beste is het ontstaan van hinderlijke weerstanden zooveel mogelijk te voorkomen, hetgeen wat ijsafzetting betreft, mogelijk is door de aanslagvlakken van
de slagstijlen electrisch te verwarmen (fig. 226).
In beginsel beter, doch duurder in aanschaffing en exploitatie, is daarom de
toepassing van heugelkettingen. Indien daarbij tusschen motor en overig lierwerk
een vloeistofkoppeling is geschakeld, zijn geen toevallige weerstanden voor het
bewegingswerk fataal te achten. Indien evenwel ijsafzetting wordt voorkomen,
bèstaat er geen aanleiding om het systeem bepaaldelijk aan te bevelen.
De heugelkettingen worden langs de heftorens knikvast geleid.
Bijzonderheden kabels c.a. Voor bijzonderheden betreffende de kabels
en de kabelschijven wordt verwezen naar § 53 (blz. 412).
1 ) Aangenomen, dat men de beste constructie wenscht toe te passen en dus niet één groote schijf
door twee kleinere vervangt (zie blz. 412).
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Waar kabels bij hoogen waterstand in het water zouden reiken, is het noodzakelijk te achten het betrokken gedeelte te vervangen door een of meer staven
of strippen.
Waar twee kabels tezamen moeten werken, vereenige men ze aan één einde
_door een balans of evenaar en voorzie ze aan dat einde van een spanwartel, welke
slechts in onbelasten toestand behoeft te worden aangedraaid.
Voorbeelden; V r e e s wij k. Wij zullen hieronder dieper ingaan op
het bewegingsmachanisme, dat voor de Beatrixsluis te Vreeswijk is toegepast
(fig. 262 en 263).
Het beginsel van de inrichting is weergegeven door fig. 262, de gemaakte
installatie door fig. 263.
In hoofdzaak bestaat zij voor elke deur uit een lierwerk in den als machinekamer ingerichten bovenbalk van de hefportalen, midden boven de deur, hetwelk
de trommels beweegt, die de deur door middel van kabels heffen of neerlaten.
TROMMELS BEWEGINGS-mRICHTING
CENTRAAL AANGEDREVEN
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Schema van het bewegingsmechanisme voor de hefdeuren van de Beatrixsluis te Vreeswijk
(Amsterdam-Rijnkanaal).

De deur is grootendeels door contragewichten uitgebalanceerd. Aan elken kant
van de deur zijn de contragewichten in drie gedeelten verdeeld, nl. het kleine
contragewicht K en het tweedeelige groote contragewicht G 1 en G 2 • Het kleine
hangt àf aan de deur, àf aan de trommels, zoodat dat voor de deurbeweging dient.
Wordt door de trommels aan het gewicht getrokken, zoo daalt de deur, wordt
er daarentegen aan de deur getrokken, zoo komt het gewicht aan de deur te hangen
en maakt dan de beweegkracht of een groot gedeelte er van uit. Is de deur neer~
gelaten, dan wordt zij gegrendeld door het kleine contragewicht een weinig op
te lichten. Alsdan heeft men waarborg, dat de deur werkelijk sluit.
.
Het groote contragewicht hangt normaal geheel aan de deur door middel
van de kabels A.
Het kleine contragewicht K hangt door middel van de kabels D aan de
trommels of door middel van de kabels C aan de afdrukinrichting van de deur.
Is de deur neergelaten en hangt het kleine contragewicht voor de vergrendeling
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Fig. 263. Overzichtsteekening van het bewegingsmechanisme van de hefdeuren van de Beatrixsluis
te Vreeswijk.
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van de deur aan de trommels, dan is de afdrukinrichting ontlast en komt de deur
bij praktisch eiken wateroverdruk tegen de slagstijlen te rusten. De wielen W zijn
dan vrij van de rails. Wanneer men wenscht te spuien of water in te laten door
de deur met verval te heffen, een zeer zeldzaam voorkomend geval, zoo moet
met grooter trekkracht dan normaal aan de afdrukinrichting worden getrokken
om de- deur rollend omhoog te kunnen trekken. Alsdan wordt het gedeelte G 1
van het tweedeelige groote contragewicht aan juk J opgehangen, dat door kabels B
met de afdrukinrichting is verbonden.
De contragewichten van de deur bestaan uit gietijzeren schijven, gevat in
een zwaar raam. Tegen het zwaar maken van de elementen, waaruit de contragewichteh zijn samengesteld, bestaat geen bezwaar: gewicht moet er toch zijn.
Het kleine contragewicht is voor het grootste gedeelte rond en hangt over dat
gedeelte in het groote. Het gedeelte van dat gewicht, dat boven het groote uitsteekt,
is rechthoekig gemaakt. De hiervoor besproken zware grendels zijn in den onderbalk
van het frame opgenomen.
De eindschakelaar voor de opwaartsche beweging is van bijzonderen vorm.
Aan den hefboom van een eiridschakelaar volgens handelsmodel is een contragewicht
bevestigd van voldoend gewicht om hem om te slaan. Aan den anderen arm
van den hefboom is een dunne staaldraad bevestigd, waaraan een gewicht is opgehangen nabij den kelderbodem in den heftoren. In hoogsten stand wordt door
een aan het contragewicht van de deur bevestigden beugel een om den draad
geknelden nok opgelicht, waardoor het contragewicht van den schakelaar dezen
omzet. Wanneer de deur door een toevallige hindernis (ijsafzetting) niet kan zakken,
zou het kleine contragewicht ten opzichte van het groote op hol slaan. In dat
geval nu wordt de aan den schakelaar bevestigde dunne staalkabel vastgeklemd,
waardoor de schakelaar in werking wordt gesteld voordat het kleine contragewicht
stuit tegen het raam van het groote.
Bij vorst - de aanslagvlakken van de slagstijlen worden bij de betrokken sluis
niet verwarmd - heeft de beschreven schakelaar eenige malen goede diensten
bewezen. De eerste maal wipte een der hijschkabels als gevolg daarvan van den
trommel en van een der groote schijven en knelde dientengevolge stuk. Dit is
verder voorkomen door zoo kort mogelijk boven den kabel concentrisch aan den
trommel en aan de schijven een afdekking aan het betonwerk te bevestigen, welke
,,derailleeren" van den kabel uitsluit.
Een ondervonden moeilijkheid was, dat de rem in laagsten deurstand uiterst
scherp moest worden afgesteld omdat het kleine contragewicht, dat ter ontlasting
van de afdrukinrichting eenige cm's moet zijn gelicht, vóór het afremmen weer
zakte. De juiste oplossing om dit bezwaar op te heffen was den motor onder
spanning te houden totdat de rem is ingevallen.
Door de contragewichten van de deur in laagsten stand te doen stuiten
voordat de deur het hefportaal raakt, is te hoog hijschen van de deur bij weigering
van den betrokken eindschakelaar uitgesloten.
Ten overvloede zijn alle schakelaars dubbel uitgevoerd.
Zij nog vermeld, dat de schijven S alle op dezelfde as zijn gemonteerd, welke
op rollagers loopt. Deze zijn op 1,4-voudige belasting bemeten. De buitenste
schijven zijn op de as vastgespied, de overige zijn met glijdlagers er omheen
beweegbaar. Zij zullen bij het in- en buiten werking komen van de afdrukinrichting
een weinig ten opzichte van de buitenste verdraaien.
De hefsnelheid van de deuren is 0,175 m per sec, zoolang deze nog in het
water reiken en vervolgens 0,35 m per sec. Aangezien de waterstand, waarbij
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de deuren van de bovensluishoofden worden geheven langzaam wisselt tusschen
0,20 m + en 5,80 m + NAP, is het peil, waarop de snelheid .verandert op
eenvoudige wijze door de bediening te verstellen. Zulks geschiedt van tijd tot tijd.
Het openen van de cleuren van de binnensluishoofden zal ongeveer 1 minuut
vorderen en van de andere deuren maximaal (bij hoogsten waterstand - grootste
af te leggen weg) ongeveer 1½min.
De niet-constante deursnelheid en de onbekendheid met den werkelijken
weerstand, benevens de noodzakelijkheid het contragewicht K aan het slot van
het sluitingsproces of bij het begin van het openingsproces van de deuren (grendelen
van de deur en het ongedaan maken van de vergrendeling) over enkele cm's te
bewegen, hebben de keuze op gelijkstroom doen vallen. De deurmotoren (85 pk)
zijn in Ward-Leonard geschakeld, waardoor het mogelijk is de deursnelheid
naderhand te wijzigen. Van die mogelijkheid wordt gedurende den winter gebruik
gemaakt om overlast van ijsaangroeiïng op de aanslagvlakken der slagstijlen zooveel
mogelijk onschadelijk te maken {verkleining van de deursnelheid in neerwaartsche
richting).
Voor de bepaling van de beweegkracht voor de deur is uitgegaan van de
volgende gegevens:
Binnendeur Buitendeur
deurgewicht, geheel compleet • . . . . . .
157 t
166 t
opdrijving bij hoogsten waterstand . . . .
14 t
26 t
totaal gewicht der contragewichten per deur .•
150 t
156 t
66 t
66 t
G1 + G2 •
K .................. .
9 t
12 t
De onderverdeeling van de contragewichten en de mate van uitbalanceeren
van de deur zijn zoodanig gekozen, dat de te verrichten arbeid per sec bij 0,35 m
snelheid (boven water) en 0,175 m (onder water) gelijk is. Het criterium voor
de beweging in het water is het neerlaten van de deur bij hoogsten waterstand:
alsdan werken de maximale waterweerstand en de maximale opdrijving tezamen
tegengesteld aan de deurbeweging. Bij het heffen van de deur is de weerstand
van het water van geen invloed, omdat de opdrijving tegengesteld gericht is.
Bij hoogsten waterstand is de drempeldruk bij gegrendelde deur 10 t, bij
lagere waterstanden dus grooter.
Er zijn in totaal twee omvormers aanwezig, welke den draaistroom in gelijkstroom omzetten. Deze zijn geplaatst in het machinegebouw nabij het hefportaal
van de binnenhoofden. Elke omvormer bedient één sluis; zij zijn elkanders reserve.
De deuren kunnen, voor het geval er een langdurige storing in het stroomleveringsbedrijf op zou treden, worden bewogen met een Kromhout KS-motor
met een vermogen van 30 pk, welke zoodanig is geconstrueerd, dat hij uit de
hand is aan te zetten. Alsdan is de deursnelheid secundair. Ten slotte is ook
handbeweging mogelijk (met vier man), doch dan is de tijd, welke met het openen
of sluiten van de deur gemoeid is, te groot voor een geregeld sluisbedrijf.
De installatie heeft van den beginne af, behoudens eenige strubbeling bij
vorst, goed gefunctionneerd. Na 8½-jarig druk gebruik van de sluis vertoonen de
kabels nog geen spoor van slijtage, hetgeen het gevolg is van de royale middellijn
van de groote schijven S (middellijn 3,46 m of bijna 80 maal die der zwaarste
\
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kabels) en van het feit, dat de buitenste der samenstellende draden der kabels
dik zijn (2 mm).
S c h u t s 1 u i s S t. A n d r i e s. Een andere oplossing voor het deelen
van het contragewicht is toegepast voor de schutsluis te St. Andries (fig. 264).
KABELSC~
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Schema van het contragewicht, toegepast bij de schutslui.s te St. Andries.

Het gedeelte van het contragewicht, dat voor het neerlaten van de deur wordt
opgeheschen is afhankelijk van de verhouding tusschen AB en BC.
Schut s 1 ui s nabij Born en nabij L imme 1. Bij de van hefdeuren voorziene sluizen van het Julianakanaal nabij Born en Limmel zijn de deuren
uitgebalanceerd door contragewichten, welke met de deur zijn verbonden door
staalkabels en Gall'sche kettingen. Deze laatste worden aangedreven. De benedendeur van de sluis nabij Born geeft evenwel een complicatie, doordat deze van een
schuif tot lediging van de kolk is voorzien (zie }Jlz. 57). Vóór het openen van de
deur moet de schuif worden opgetrokken. De Gall'sche kettingen zijn dan ook
aan de schuif bevestigd. De contragewichten zijn bij deze sluis tweedeelig: de
Gall'sche kettingen zijn aan de kleinste gedeelten verbonden (fig. 265). Voordat
de deur omhoog gaat wordt de schuif geheven en zakken de kleinste gedeelten
van het contragewicht. Nadat de schuif ten opzichte van de deur in den hoogsten
stand is gekomen, neemt zij de deur mede omhoog en zakken beide gedeelten
van het contragewicht tezamen. Aangezien het te keeren verval constant is, kon
de snelheid, waarmede de schuif wordt geheven zoo worden bemeten, dat de
kolk geledigd is tegen dat de schuif geheel is opgetrokken: het langzame bewegingsmechanisme, waarmede de schuif wordt geheven wordt dan automatisch uitgeschakeld en het snelle voor het heffen van de deur ingeschakeld.
In hoogsten deurstand steekt aan elke zijde van de sluis een aan de schuif
bevestigde stang G, welke loodrecht omhoog gaat tot boven de d~ur, in de machinekamer in den bovenbalk van het hefportaal. Door het langs mechanischen weg
steken van een wig in elke stang wordt de deur in dien stand vergrendeld.
Beweging door het aandrijven van de kabelschijven. Het is ook
mogelijk hefdeuren te bewegen door de kabelschijven aan te drijven. Zulks
geschiedt sedert 1942 bij de hefdeur van de verbouwde Mallegatssluis te Gouda
(vroeger een uitsluitend van puntdeur~n voorziene sluis).
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Het bezwaar van deze wijze van aandrijven is het gevaar, dat de schijven
zullen slippen. Weliswaar zou daardoor een soort slipkoppeling ontstaan, maar
het staat geenszins vast, dat beide schijven gelijkelijk zullen slippen. Bovendien
verhoogt slippen de kabelslijtage zeer.
Slippen van de schijven kan worden voorkomen door Köpe-schijven toe te
passen (V-vormige groef), doch door de knelling van de kabels wordt hun levensduur verkort.
Een voordeel van het systeem is, dat de kabels bij "hokken" van de deur
nimmer slap zullen hangen, ten minste wanneer de motor. niet in staat is het
geheele contragewicht te heffen. Overbelasting der bewegingswerktuigen zou

Fig. 265. Schema bewegingsinrichting hefdeur benedenhoofd schutsluis nabij Born (Julianakanaal).
De schujf is in laagsten stand geteekend. In werkelijkheid hangt het kleine contragewicht in het groote
en is de ophanging van de schuif buiten het waterkeerend kopvlak van de deur gehouden, dus alleen G
gaat dan waterdicht door het waterkeerend bovenvlak van de deur (schachtsluis ). Waterdruk volgens
het pijltje. A = aangedreven kettingwielen; B = geleidingswielen voor de kettingen; G = vergrendelingsstang; K = kabelschijven met twee groeven; N 1 en N 2 = nokken, welke bij geheel opgetrokken
schuif stuiten tegen den star aan de deur bevestigden stuitbalk S; 0 = oog voor wig ter vergrendeling
van de deur in hoogsten stand.

dan kunnen worden voorkomen door toepa~sing van een vloeistofkoppeling in
combinatie met een thermisch relais om den motor vóór het doorbranden uit
te schakelen.
Vergelijking heugelkettingen met aandrijving der kabelschijven.
De aandrijving van de kabelschijven biedt praktisch dezelfde voordeelen als met
beugelkettingen kan worden bereikt: vergroote druk bij het ondervinden van een
toevalligen grooten weerstand. De kosten van heugelkettingen zijn evenwel veel
hooger, dan van de andere aandrijving, waartegenover weer staat de vergroote
kabelslijtage (Köpe-schijven). Bij het tegenover elkander stellen van een en ander
zal de balans naar de aandrijving van de kabelschijven doorslaan. Ook hier brengt
een vloeistofkoppeling uitkomst!
§ 55.

BEWEGINGSINRICHTINGEN VAN SCHUIVEN

a, Algemeene bespreking.

Principieel verschil riool- en deurschuiven.
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Wat de bewegingsinrichting

betreft maakt het een principieel verschil uit of de schuiven riool- dan wel deurschuiven zijn. De eerste zijn over het algemeen grooter en het gewicht van het
bewegingswerk is daarbij van geen belang. Daarentegen moet dat gèwicht voor
in deuren gemonteerde schuiven (kortweg "deurschuiven" genoemd) over het
algemeen z,oo klein mogelijk zijn (voor hefdeuren zouden de machinerieën het
doode gewicht der deuren verhoogen met alle nadeelige gevolgen van dien),
terwijl veelal de ruimte zeer beperkt is. Bovendien moeten de bewegingswerktuigen
van schuiven in de deuren bij breuk of anderszins zeer snel kunnen worden
vervangen, omdat anders het geheele sluisbedrijf er door zou kunnen worden
gestoord. Bij rioolschuiven daarentegen zou altijd een der riolen met een noodschuif
kunnen worden afgesloten en buiten gebruik gesteld, terwijl met het andere
wordt geschut.
Leidende beginselen. Als leidende beginselen moeten gelden:
1. geen onderdeel der machine, noch het verbindingslid of de verbindingsleden van de machine met de schuif, mogen door de bewegingen van
de schuif in haar sponningen, loodrecht op de bewegingsrichting, ongunstig
worden belast (zie ook blz. 373);
2. rondseltanden en wandelmoeren mogen niet in het water komen, scharnierpunten mogen zoo min mogelijk blijvend onder water zijn.
Kabels of kettingen contra knikzekere verbinding. Evenals bij hefdeuren doet zich hier de vraag voor of kabels of kettingen dan wel een knikzekere
verbinding van de schuif met de bewegingswerktuigen moeten worden toegepast.
Hoewel bij rioolschuiven geen last van ijsafzetting zal worden ondervonden,
verdient de toepassing van .een knikzekere verbinding de voorkeur. Zoo zou de
schuif bv. bij toepassing van kabels of kettingen bij onvoldoend schuifgewicht
, kunnen "hokken" indien zich een zwevend voorwerp onder een der wielen zou
gaan afzetten. Indien het bewegingsmechanisme druk op de schuif kan uitoefenen,
wordt dat voorwerp doorgaans wel "overreden". Het is toch moeilijk denkbaar,
dat zich ter plaatse een voorwerp zou gaan afzetten, dat niet plat kan worden
gereden. Ook zou de schuif mogelijk moeten worden dichtgedrukt bij sluiting
onder horizontalen waterdruk, vooral als de waterdichte afdichting verkregen is
door veerende platen, welke de eigenschap bezitten (zie blz. 346) door slijtage
van rails, wielassen cf wielen, allengs een grooter gedeelte van dien waterdruk
over te nemen (vergrooting van de sleepende wrijving).
Het slap hangen der kabels of kettingen zou het neervallen der schuif totdat
deze weer gespannen zijn, ten gevolge kunnen hebben, met alle nadeelige gevolgen
van dien.
De verleiding kan groot zijn kabels of l~ettingen toe te passen waar de noodige
ruimte in hoogterichting ontbreekt. Voor het geval deze het op blz. 124 genoemde
maximum van ongeveer 1,25 m bedraagt en de rioolhoogte grooter is (normaal
geval) zouden zij uitkomst kunnen brengen, doch met knikzekere heugelkettingen
(geen kettingen in den waren zin des woords) is een betere, zij het ook duurdere,
oplossing te verkrijgen.
Kabels contra kettingen. Indien gekozen zou moeten worden tusschen
kabels en kettingen, valt op te merken, dat kettingen wegens den grooten rek bij
kabel~ achterstaan. Damkettingen zijn een weinig beter. Gall'sche kettingen
bevatten teveel scharnieren, welke door roest zouden kunnen worden aangetast.
Bovendien kan de slijtage in de slecht gesmeerde scharnierpunten groot zijn.
Daarentegen mogen kettingen wel en kabels niet met water in aanraking komen
en zouden kabels aanzienlijk grootere schijven vorderen (zie blz. 412).
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Heugelstangen contra schroefspindels. Schuiven zouden drukvast
kunnen worden opgehangen aan starre of opvouwbare heugelstangen dan wel aan
schroefspindels.
Over het algemeen zijn heugelstangen wegens het grootere nuttig effect
en de geringere slijtage te verkiezen, doch zij vereischen grootere bewegingswerktuigen, ware het slechts omdat de spindel zelf een groote overbrenging geeft.
Waar lichte, weinig plaats innemende, lierwerken gewenscht zijn (lierwerken
op deuren, zie blz. 441, Vreeswijk) of waar de af te leggen weg klein is (cilinderschuiven en jaloezieschuiven) komen spindels in aanmerking.
Uitbalanceeren of niet. Voor deurschuiven in hefdeuren komt het uitbalanceeren in het geheel niet in aanmerking: de contragewichten zouden het
doode deurgewicht verzwaren. In andere deuren zouden zij teveel ruimte vorderen.
Bovendien wegen deurschuiven slechts weinig.
Voor rioolschuiven zijn de bezwaren, aan de toepassing van contragewichten
verbonden, grooter dan het er mede verkregen voordeel.
De bezwaren zijn:
1. de contragewichten zullen geregeld, meestal althans bij geheven schuif,
in het water hangen (gebrek aan constructiehoogte), waardoor de ophangelementen, i.c. geen kabels - deze mogen niet in het water komen doch kettingen, niet alleen veel te lijden hebben nabij het schuifeinde,
doch ook nabij het andere;
2. door wegroesten van de gedeelten der kettingen, welke beurtelings nat
en droog zijn, is kettingbreuk niet denkbeeldig;
3. de controle over de kettingen is wegens de slechte toegankelijkheid
bemoeilijkt en zal niet voldoende belangstelling ondervinden;
4. de contragewichten geven een extra complicatie aan het betonwerk, het
machinewerk en bij het verwisselen van de schuiven;
5, contragewichten maken het eerder gewenscht de schuiven dicht te drukken;
6 de druk, waarmede de schuiven uit zichzelf op den rioolbodem afsluiten
is mogelijk te klein voor waterdichte keering.
Het voordeel is de verminderde trekkracht voor het optrekken van de schuif.
Deze is evenwel voor rioolschuiven, waarvan het gewicht, zooals de praktijk
leert, doorgaans 10 t niet zal overschrijden, nimmer op grond van het schuifgewicht zoo groot, dat uitbalanceeren uitkomst zal brengen. Bovendien is het
stroomgebruik voor zulke schuiven ook zonder uitbalanceeren zeer gering, omdat
de af te leggen weg, welke ongeveer gelijk zal zijn aan de rioolhoogte, en de snelheid
van bewegen (zie blz. 377) beide klein zijn.
Voor rioolschuiven wordt de toepassing van contragewichten dan ook ontraden.
Worden niettemin contragewichten toegepast, dan verdient het geen aanbeveling
deze van beton te vervaardigen, omdat er het verschil in gewicht boven en onder
water te groot voor is!
Indien het stuwschuiven betreft, zou het advies anders luiden. Deze toch
zijn met hefdeuren te vergelijken en de contragewichten behoeven er nimmer
bij in het water te komen.
Voor uit de hand bewogen schuiven zou uitbalanceeren van nut kunnen zijn
ter verkorting van den heftijd en vermindering van het benoodigde arbeidsvermogen.
Voor aan kabels of kettingen hangende schuiven is de toepassing van contragewichten onjuist te achten (ad 5), tenzij er voor het neerlaten van de schuif aan
zou worden getrokken.
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De afsluiting aan de onderzijde. De moeilijkheid, welke den meesten
schuiven aankleeft, is het werkelijk doen bereiken van den ondersten schuifstand.
Er zijn schuiven, waarbij zulks niet van belang is, zooals de deurschuiven van de
Beatrixsluis te Vreeswijk, waarbij deze aan den onderkant geen stuit vinden (zie
blz. 422), maar wanneer de schuif koud op een plat vlak moet afsluiten, zou het
lierwerk precies op het juiste moment moeten stoppen. Zulks is over het algemeen
het geval met rioolschuiven, voor welke het maken van een sponning in den rioolbodem evenmin gewenscht is als het maken van een sponning in den sluisvloer
ten behoeve van een hefdeur (zie blz. 236).
Stopt nu het lierwerk te vroeg, dan zal de schuif langs den onderaanslag
lekken; zou het te laat stoppen, zoo krijgt de machine een schok en zal daarbij
worden overbelast. Voor het geval geen prijs zou worden gesteld op het dichtdrukken van de schuif, zijn er constructies te vinden, welke dit euvel op volkomen
natuurlijke wijze verhelpen. In de eerste plaats zouden de schuiven aan kettingen
kunnen hangen en voor het geval een stijve ophanging is gekozen, zou de heugelstang ter plaatse van de bevestiging van de schu~f van een slopgat kunnen worden
voorzien.
Voor het geval behalve een slopgat een veerconstructie zou worden gemaakt,
zou de schuif zelfs omlaag kunnen worden gedrukt, doch geregeld onder water
verblijvende veeren zullen op den duur onbetrouwbaar blijken, tenzij mogelijk
een kostbare constructie wordt toegepast.
In de gevallen, waarbij de schuif moet worden dichtgedrukt, kan een fraaie
oplossing worden verkregen door toepassing van een vloeistofkoppeling, geschakeld
tusschen motor en overig lierwerk (zie fig. 229). Alsdan ZGtt de motor mogen
doordraaien nadat de schuif stuit heeft gevonden. Om dan te voorkomen, dat
de motor niet wordt uitgeschakeld, wanneer de schuif niet in laagsten stand zou
komen, bv. doordat er op den bodem een voorwerp is komen te liggen, verdient
het aanbeveling den motor door een tijdrelais, dat op eenigen afstand vóór den
laagsten eindstand in werking wordt gesteld, te doen uitschakelen (aandrijving
van de schuiven van den grondddiker te Zeeburg nabij Amsterdam).
Bij toepassing van een vloeistofkoppeling is het niet mogelijk de schuif uit
de hand ie bewegen door aan de motoras te draaien, omdat de vloeistofkoppeling
eerst in werking treedt bij snelle wenteling.
Verwijderen schuif uit sponning. Een omstandigheid, waarop steeds
moet worden gelet, is, dat het mogelijk moet zijn de schuiven te verwisselen zonder
demontage van het bewegingswerk. Het demonteeren behoeft weliswaar niet door
vaklieden te geschieden, maar het weder zuiver monteeren wel. Met een en ander
gaat veel tijd verloren.
.
Indien rol- of glijdschuiven worden bewogen door een kracht in loodrechte
richting, bevinden zich in elk geval onderdeelen van het lierwerk boven de schuif,
zooals het rondsel, dat in den tandheugel grijpt. De eenvoudigste wijze, waarop
het verwijderen van de schuif mogelijk wordt gemaakt, is het monteeren der in
den weg zijnde onderdeden op sleden en die bv. door horizontale spillen op zij
te draaien (Noordersluis te IJmuiden, fig. 266). Ook is het mogelijk het rondsel
te plaatsen naast den weg, welke de schuif moet afleggen om uit de sponning te
worden verwijderd. De heugelstang zou dan scheef aan de schuif moeten trekken
(Nordschleuse te Bremerhaven, fig. 267, zie ook fig. 229). Een derde mogdijkheid
is de schuif te bewegen met behulp van een verticaal opgesteld kwadrant, dat
ten behoeve van het verwijderen van de schuif buiten de schuifbaan kan worden
gewenteld (schutsluis te Wijk bij Duurstede, fig. 235). In de vierde plaats zou
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de schuif bij voorkomende gelegenheid vóór het verwijderen onder het rondsel
kunnen blijven en door een aanwezige loopkraan, welke toch reeds voor montagedoeleinden aanwezig moet zijn, van de heugel(s) kunnen worden overgenomen,
zijwaarts verplaatst en vervolgens kunnen worden verwijderd (fig. 296, detail A',
grondduiker te Zeeburg nabij Amsterdam. Schuif wordt verwijderd door sleuf Sl).
Koppelen en ontkoppelen van de schuif. Hoe eenvoudig het koppelen
van een rioolschuif aan en het ontkoppelen van het bewegingsmechanisme ook
moge lijken (bv. ten behoeve van het verwisselen van de schuif), deze manipulatie
moeten wel doordacht zijn, wil men niet op een gegeven oogenblik voor onaangename verrassingen komen te staan, met welker oplossing veel tijd zal zijn gemoeid.
Wij zullen het monteeren van de schuif nader beschouwen; het demonteeren
gaat in omgekeerde volgorde.
Het houden van de schuif in een bok tot na het vastkoppelen aan het bewegingsmechanisme, is veelal onpractisch, soms zelfs onmogelijk, bv. wanneer de schuif
zoowel centraal aan den bok is opgehangen als door het lierwerk moet worden
vastgegrepen. Doch ook in andere gevallen zal veel last worden ondervonden
van de draden, welke van den bok af omlaaggaan.
Een goede oplossing is te beginnen met de schuif tijdelijk in hoogen, doch
niet hoogsten, stand aan het betonwerk op te hangen, bv. door er een of twee
balkjes dwars doorheen te steken, waartoe in de schuifbeplating een of twee afsluitbare gaten moeten zijn gemaakt. Ter ondersteuning der bedoelde balkjes moeten
in het betonwerk de noodige voorzieningen zijn getroffen. Ook moet de noodige
ruimte aanwezig zijn om met de balkjes te kunnen manoeuvreeren. Het is eveneens
mogelijk de schuif tijdelijk op te hangen aan een dwars over de sponning gelegden
balk, waartoe de noodige oogen, ophangelement-en en balkopleggingen noodig zijn.
Na het vastkoppelen van de schuif aan het bewegingsmechanisme moet deze
zoo ver omhoog worden gedraaid, dat de tijdelijke ophanging ongedaan kan
worden gemaakt (vandaar de wenk om de schuif niet tijdelijk in den hoogsten
stand op te hangen).
Bij deurschuiven moet alles zoodanig worden overwogen, dat de grootste
snelheid bij het uitwisselen kan worden betracht. Bij de Beatrixsluis te Vreeswijk
kunnen de schuiven worden overgenomen door de in den bovenbalk van de hefportalen (machine-kamer) aanwezige loopkraan, waartoe gaten zijn gemaakt
in den vloer er van (zie fig. 263).
, Centraal of aan twee zijden aangrijpen van des chuif. Bij het ontwerpen
dringt zich de vraag op of de schuif centraal moet worden vastgegrepen of aan
twee zijden. Hiertoe wordt in de eerste plaats verwezen naar blz 347.
Voorts zou de grootte van de trekkracht een criterium kunnen zijn. Wanneer bij
toepassing van heugels de kracht grooter wordt dan 10 t, is het over het algemeen
voordeeliger twee heugels toe te passen. Voor de beweging door kettingen of kabels
is dubbele aangrijping steeds te verkiezen met het oog op reserve: breekt één
ophanging, zoo zal de tweede voorkomen, dat de schuif omlaag valt.
Richting kracht bij scheeftrekken. Wij zagen, dat het soms gewenscht
is scheef aan een schuif te trekken, bv. met het oog op het verwijderen uit de
sponning of bij toepassing van heugelkettingen om met een gedrongen ruimte
te kunnen volstaan. De vraag rijst dan of de horizontale ontbondene van de trekkracht volgens den op de schuif uitgeoefenden waterdruk moet zijn gericht of
juist er tegen in (fig. 235 en 267). De beste oplossing is te trekken met den horizontalen component volgens den waterdruk en wel om te voorkomen, dat het bovendeel
van de schuif op een gegeven oogenblik van zijn aanslag af zou worden getrokken
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en het onderdeel door den wateroverdruk juist in tegengestelde richting zou worden
gedrukt: de schuif zou dan gedurende de beweging onder tegen een anderen
aanslag rusten dan boven en bijgevolg zullen de verticale dichtingsvlakken ongunstig
afslijten (in hoogterichting bolvormig). Dat alsdan, vooral bij glijdschuiven, de
benoodigde trekkracht zal worden verhoogd, is op den koop toe te nemen.
Voor het geval de schuif naar twee zijden keert, is naar omstandigheden
te handelen.
b.

Voor beelden.

I.

RIOOLSCHUIVEN
1.

Vlakke schuiven

Noordersluis te IJmuiden. De lierwerken (fig. 266) zijn van twee motoren
voorzien, een voor de beweging omhoog, welke ten behoeve van de rustige ligging
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Fig 266. Bewegingsmechanisme voor de rioolschuiven van de Noordersluis te IJmuiden.
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van de schepen in de kolk gedurende het vullen zeer langzaam moet zijn (schuifsnelheid 1 cm/sec) en een voor de snellere beweging omlaag. Als de snelle motor
loopt, dràait de langzame loos mee. Op ongeveer 0,10 m van den lagen eindstand
af wordt de snelle motor afgerem:l en neemt de langzame de beweging over,
zoodat de schuif langzaam op den rioolbodem komt.
De heugelstangen, een per schuif, zijn rechte pennenheugels, welke boven
het sluisterrein i.n de machinegebouwtjes uitkomen. De pennen staan volgens de
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Bewegingsmechani~me voor_ de rioolschuiven van de Nordschleuse te Bremershaven.

rioolas, hetgeen niet juist is gebleken. Bij vloed nl. rust de schuif tegen andere
rails dan bij eb: het ondereinde van de heugelstang maakt de beweging, welke de
schuif bij kentering van het tij maakt, mede. Hiertoe zijn de schuiven scharnierend
aan de heugelstangen verbonden (scharnieras loodrecht op rioolas). De speling
van de schuif in de sponning bedroeg oorspronkelijk 10 mm, doch deze is door
slijtage aanzienlijk vergroot. Een gevolg van den eenigszins scheven stand (750 : 1,
behoudens de slijtage) is, dat de 'tanddruk van het rondsel, dat in de heugelstang
grijpt, bij het begin der opwaartsche beweging, wanneer hij juist het grootst is,
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eenzijdig aan de pennen grijpt. G~m~end was, dat de h~ug~lstang wel zou bijbuigen, maar de praktijk leerde, dat de pengaten na eenige jaren exploitatie ovaal
werden en dat de pennen bijgevolg gingen loszitten. Hierdoor bleven de pennen,
hoewel geborgd, niet in den geborgden stand zitten en draaiden met de tandetiJ.
mede. Er sleet een plat kantje aan, dat de kwaal nog verergerde, Thans zijn de
wangen van de heugelstang zwaarder gemaakt en de pennen er in vastgelascht.
Hoewel sedertdien geen klachten zijn vernomen, verdient de oplossing geen
navolging, omdat er gezondigd is tegen het eerste leidende beginsel, Beter ware
geweest de heugelstangen een kwart cirkel te draaien.
Hoewel de speling van een schuif loodrecht op de rioolas voor het bewegingswerk niet van nadeeligen invloed blijkt te zijn, is het zaak deze zoo klein mogelijk
te houden.
Nordschleuse te Bremerhaven. De lierwerken van de Nordschleuse te.
Bremershaven zijn onder dekzerkhoogte gehouden (fig. 267). Ook de heugelstangen
blijven er onder. Deze zijn heugelkettingen. De schuif is uitgebalanceerd, hetgeen
de trekkracht wel wat verkleint, doch niettemin, zooals wij zagen, geen aanbeveling verdient.
Schutsluis te Wijk bij Duurstede. Ook de voor de séhutsluis te Wijk
bij Duurstede toegepaste bewrgingsinrichting ligt geheel onder dekzerkhoogte.
Aangezien de schuif uit twee gedeelten bestaat {het eene gedeelte vindt op den
bodem van het riool stuit, terwijl aan het andere wordt getrokken of geduwd),
komt het er voor het in laagsten stand stoppen niet op de uiterste nauwkeurigheid aan.
Het Herwerk vereischt overigens geen nadere toelichting (fig. 235),
Nieuwe Spuisluis te lJmuiden. De schuiven van de Nieuwe Spuisluis
te IJmuiden worden door twc:e heugelkettingen bewogen. Deze zijn niet knikzeker
gemaakt door alle scharnierpunten te leiden, doch slechts drie opeenvolgende.
Hiertoe zijn de leden slechts in één richting scharnierend. Daar het aan
de schuif bevestigde ondereinde van de heugelkettingen door de schuif gefixeerd
is, kan de ketting niet uitknikken. Een detail van het scharnierpunt is in fig. 268
gegeven.
In de praktijk buigen de kettingen, wanneer zij in laagsten stand door de
aanwezige vloeistofkoppeling worden aangedrukt, teveel door, waartoe de vele
scharnierpunten medewerken. De "schalmen" waren beter hooger genomen,
loodrecht op de scharnier-assen.
Interessant is ook, dat de kettingen ook eenigszins doorbuigen in de richting
volgens de scharnierassen, hetgeen veroorzaakt wordt door het doorbuigen van
de uit de schuif stekende as ter verbinding met de hetlgelkettingen. Deze as is
gemaakt overeenkomstig fig. 229. Of daardoor later slijtage-verschijnselen zullen
c.ptreden, dient te worden afgewacht.
Beter is de uitstekende as aan het vrije einde nóg een oplegging te geven.
Waar zulks op bezwaren zou stuiten, zooals in het geval van fig. 229, ware de
as abnormaal zwaar te nemen of de verbinding met de heugelstang ongevoelig
te maken voor de doorbuiging (bv. bolvormig aseinde).
2. Cylinderschuiven.
Normale typen cilinderschuiven, waaronder ook verkorte zijn te rangschikken,
leenen zich het beste voor centrale aangrijping. Gezien de kleine hefhoogte leenen
schroefspindels zich bij uitstek hiervoor, Deze kunnen druk op de schuif uitoefenen
en vorderen een kleine constructiehoogte.
439

Sluizen te Minden en Anderten. De schuiven van het "derde" type
(fig. 237g en h), waarvan het inwendige geheel vrij zal moeten blijven voor een
ongehinderde doorstrooming (voorkoming van trillingen) zullen niet centraal
kunnen worden aangegrepen. Daarom moeten voor dat type de verbindingsstangen uitwendig worden aangebracht.
Voor de schuiven van de spaarbekkens te Minden zijn per schuif drie koppelstangen aangebracht, dus 15 voor de 5 boven elkander opgestelde schuiven. Het
bewegingsmechanisme is daardoor niet eenvoudig geworden.
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Fig. 268.

Scharnierpunt van de heugelstangen van de schuiven van de Nieuwe Spuisluis te IJmuiden•

Bij de sluis te Anderten (fig. 237g) worden de schuiven daarom elk door
slechts één stang gegrepen. Deze trekt aan het midden van een horizontalen vork,
waarin de schuiven in het midden der evenwijdige beenen scharnierend zijn
opgehangen. De stang legt dus de dubbele schuifweg af. Schranken van de schuif
wordt voorkomen door haar te geleiden op twee zoo dicht mogelijk bij de scharnierpunten gelegen geleiders met glijdvlakken evenwijdig aan de assen der scharnierpunten (bij de sluis te Minden waren per schuif drie geleidingen aangebracht).
De geleiding van het boveneinde van de schuif geschiedt langs geleiders,
welke met den vasten cilinder één geheel vormen, de geleiding onder langs geleiders,
welke de ringvormige doorstroomopening onder de opgetrokken schuif overbruggen.
Gezien het vullingssysteem als geheel, behoeven er geen maatregelen te
worden genomen om de hoeveelheid water, welke in het begin der vulling in de
kolk komt, geleidelijk te doen toenemen.
Sluis te Panheel. Bij de cilinderschuiven van de sluis te Panheel in het
kanaal van Wessem naar Nederweert worden staalkabels toegepast. Het bezwaar,
dat de schuif niet naar omlaag kan worden gedrukt, werd door het groote
schuifgewicht voldoende gecompenseerd geacht. Niettemin is het wel eens voorgekomen, dat de schuif niet zakken wilde (bv. vastzitten der geleidingen door
een vast voorwerp of door ijsvorming).
Het hierbij bevorderde geleidelijk aangroeien van de hoeveelheid water,
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welke in het begin der vulling in de kolk komt is,achteraf gesproken, niet noodig
geweest, zooals de ontwerpers, de waterstaatsingenieurs Heyning en van der Burgt
opmerken in "de Ingenieur" no. 31 van 1928 en hetgeen strookt met de uitspraak
op blz. 51 (toelichting ad c).
Het zij nog vermeld, dat de getroffen maatregelen bestonden uit het geven
van een bij zonderen vorm aan den schuifonderkant (zie voor het beginsel fig. 237 c)
en aan den kabeltrommel (fig. 237h, rechts, kabelschijf met twee middellijnen).
Sluizen te Roosteren en te Maasbracht. Bij de sluizen te Roosteren
en te Maasbracht (Julianakanaal) worden de cilinderschuiven bewogen door
staalkabels (twee per schuif) 1 welke van de schuif af verticaal omhoog gaan, vervolgens over schijven horizontaal afbuigen en ten slotte met een evenaar aan een
balans zijn verbonden, die zich langs aangedreven horizontale draadstangen kan
voortbewegen. Aldus kan met een zeer geringe constructiehoogte boven den
hoogsten waterstand worden volstaan.
IL

DEURSCHUIVEN

Beatrixsluis te Vreeswijk. Als eerste voorbeeld. van uitgevoerde deur~
schuiven zullen wij behandelen die van de deuren van de schutsluizen van het
Amsterdam-Rijnkanaal.
.
Voor de Beatrixsluis te Vreeswijk is in de eerste plaats overwogen de zes
per deur aanwezige schuiven aan te drijven dcor één centraal opgesteld lierwerk,
dat zes rondsels beweegt, welke in tandheugels grijpen. Dit denkbeeld is verlaten
om de volgende redenen:
L wanneer een der schuiven onderweg in haar beweging belemmerd wordt,
zou er de totale kracht van het lierwerk op worden uitgeoefend. Weliswaar
zou zulks met slipkoppelingen - geen vloeistof- of centrifugaalkoppeling
van wege het kleine aantal omwentelingen - zijn te verhelpen, maar
op de goede werking er van mag niet worden vertrouwd: daarvoor zouden
zij te zelden moeten functionneeren. Bovendien zou de bewegingsinrichting met de vele slipkoppelingen te ingewikkeld en te teer worden;
2. alle reserve ontbreekt: bij defect aan het lierwerk staat het geheele
sluisbedrijf stop.
Van het eene uiterste is men toen in het andere vervallen en heeft men aan
elke schuif een eigen lierwerk gegeven. Het bestaat uit een ronddraaiende bronzen
moer, welke een stalen draadstang aandrijft. De draadstang is draaivast aan de
schuif verbonden. Aangezien de schuif met eenige alzijdige speling in haar sponning
is gevat, zal de draadstang met de moer als top een kegelvormige beweging kunnen
maken, Op het bijbuigen van de draadstang is hier niet gerekend, gezien de nadeelige
gevolgen, ondervonden met de heugelstangen van de rioolschuiven van de Noordersluis te IJmuiden (blz. 439). Daarom is de moer bolvormig bewerkt en dienovereenkomstig in het wormwiel gevat, Een nok draagt zorg, dat de moer met het
wormwiel mededraait. Het horizontaal opgesteld wormwiel is door een zelfinstellend
rollager ondersteund. Het eigenaardige van dat lager is, dat de belasting in hoofdzaak
axiaal is: bij het omhoogtrekken van de schuif worden alle rollen van één krans
gelijkelijk belast, bij het omlaagdrukken alle van de andere krans. Aan de bovenzijde
van het wormwiel is een schroefdraad aangebracht voor het bedienen van een
s pilschakelaar.
Aangezien het in laagsten stand stoppen van de schuif niet op de mm nauw441

keurig behoeft te geschieden-er is geen onderaanslag-is het lierwerk niet van
een rem voorzien.
Fig. 269 geeft soortgelijke uitvoering weer, nl. voor de schuiven van de
puntdeuren van het sluizencomplex te Ravenswaay, waarin de met de eerder
uitgevoerde schuiven opgedane ervaring is verwerkt.
De motoren der lierwerken van de schuiven te Vreeswijk zijn poolomschare-
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Fig. 269. Lierwerken voor de op de deuren aanwezige schuiven van het sluizencomplex te Ravenswaay
(Amsterdam-Rijnkanaal). Het inwendige van den wormwielkast is in beginsel aangegeven in fig. 270.
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bare draaistroommotoren, welke in de richting omlaag driemaal zoo snel draaien
als in de andere richting. Voor de sluis te Wijk bij Duurstede zijn de motoren
gelijkstroommotoren (zie blz. 353), welke door de Ward-Leonardschakeling in
de eene richting sneller loopen dan in de andere.

Il ►~~
Fig. 270,

Lierwerken voor de op de deuren aanwezige schuiven van de schutsluizen te Jutphaas.

Sluizen te Jutphaas. Een variatie is toegepast voor de deurschuiven van
de puntdeuren van de sluizen te Jutphaas. Deze schuiven, jaloezie-schuiven
zijnde, behoeven slechts weinig te worden geheven. Daarbij draait een met het
wormwiel één geheel uitmakende bronzen buis met inwendigen schroefdraad,
welke een stalen moer~ die aan de schuif ondraaibaar is bevestigd, op en neer
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schroeft (fig. 270). De beweeglijkheid met de schuif mede in elke richting loodrecht
op den door deze laatste af te leggen wegt ist op soortgelijke wijze als voor de sluis
te Vreeswijk is toegepastt verkregen door oplegging op een zelfinsteUend rollager.
Hier maakt het wormwiel de bewegingen medet terwijl de worm op zijn plaats
blijft. Gezien de kleine bewegingent welke de schuif in haar sponning loodrecht
op de bewegingsrichting kan makent is zulks toelaatbaar te achten.
Ook bij deze lierwerken ontbreekt de rem.
Lierwerken te Vreeswijk contra die te Jutphaas. Wanneer wij de
bewegingsinrichtingen van de deurschuiven te Vreeswijk vergelijken met die te
Jutphaast constateeren wijt dat in het eerste geval de moer van brons is en de
schroefstang van staal en in het andere geval juist· omgekeerd. Met het oog op
slijtage is aan de laatste oplossing verre de voorkeur te geven. Immers is de slijtage
der spindels over een aanzienlijk grooteren weg verdeeld dan die der moeren.
Te Vreeswijk konden geen stalen moeren worden toegepastt omdat brons zich
niet voor de langet soms op buiging belastet spindels leende. De bronze11 moeren
slijten bij de zeer druk bevaren sluis te Vreeswijk vrij spoedig: vernieuwing is
pa vier à vijf jaren noodig. Gezocht wordt naar een goed tegen slijtage bestand
zijnde bronslegeering. Met gecentrifugeerd bronst eenig aluminium bevattendet
zijn reeds betere resultaten verkregent doch e(êrst na jarenlange ervaring zal
worden gevonden, welke bronssoort geheel aan de verwachtingen beantwoordt,
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HOOFDSTUK VIII
Exploitatie.

§ 56.

BEDIENING.

Met hoe minder personeel er op een schutsluis kan worden volstaan, hoe
meer aandacht er aan de scheepvaart kan worden geschonken en bijgevolg, hoe
sneller het doorschutten plaats vindt. Hoe meer bovendien de verantwoordelijkheid
voor den goeden gang van zaken gedeeld wordt, hoe meer kans op vergissingen
of nalatigheden. Het is dus zaak bij het ontwerpen van een schutsluis te streven
naar zoo min mogelijk personeel.
Hoofdbeginsel. Wat de bediening van een sluis betreft, gaat men over het
algemeen. van twee beginselen uit, te weten: centrale bediening van de geheele
sluis en bediening aan de sluishoofden.
Bij centrale bediening wordt het overzicht over ten minste een deel van de
wachtplaatsen gemist(§ 11, punt 11), zoodat reeds daarom een of meer ambulante
beambten noodig zijn om de bediening bij te staan. Bovendien mist de centrale
bediening het overzicht over de deuren, welke niet in haar onmiddellijke nabijheid
zijn. Zulk een overzicht is gewenscht, omdat zij zich er van moet overtuigen,
dat niet nog juist een vaartuig aanstalten maakt om binnen te varen, eventueel
door het onveilige signaal heen, op het oogenblik, dat zij de deur gaat sluiten,
dat geen onderdeel van vaartuigen steekt in de baan, welke de deur aflegt of dat
niet juist iemand zich op de deur begeeft op het oogenblik, dat deze geopend wordt.
Centrale bediening vereischt derhalve extra sluispersoneel en daardoor gedeelde
verantwoordelijkheid.
.
Het met centrale bediening te verkrijgen voordeel, dat de bediening der
werktuigen door vakkundig personeel geschiedt in de laagspanningsruimte, is,
nu de installaties tegenwoordig uiterst eenvoudig, veilig en bedrijfszeker zijn,
van geen beteekenis te achten. Vooral bij toepassing van vloeistofkoppelingen zal
het uiterst zelden voorkomen, dat de maximaalschakelaar, in welks onmiddellijke
nabijheid de bediening zich bevindt, uitvalt, waardoor het voordeel van centrale
bediening - vakman bij de hand voor het weder inschakelen - minder zal
worden gevoeld. Centrale bediening is verouderd te achten.
Voorbeelden centrale bediening. Een voorbeeld van centrale bediening
leverde de Noordersluis te IJmuiden vóór de vernieling der werktuigen in 1944i
De man aan het bedieningsbord, die alle werktuigen bedient, heeft overigens
niets met het sluisbedrijf te maken. Zelfs is bevorderd, dat hij van zijn stand af
niets kan zien van wat er op of in de sluis geschiedt. Hij handelt slechts op
telefonische aanwijzing van den op elk sluishoofd aanwezigen sluisknecht. Zoo
is hij dus niet verantwoordelijk voor het te vroeg sluiten van een sluisdeur. Voor
lange sluizen vordert dit beginsel de aanwezigheid van ten minste drie beambten
op de sluis, terwijl bovendien een ambulante sluismeester vereischt is,
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Voor korte sluizen zou met een beambte minder kunnen worden volstaan,
die zich soms op het eene sluishoofd bevindt, soms op het andere.
Er bestaan korte hefdeursluizen, welke bediend worden van een der bovenbalken van de hefportalen uit. Als "centrale bediening" zou zulks aanvaardbaar
zijn, qoch de opzet was de ambulante beambte te ontberen. Aan dien opzet
beantwoordt de inrichting evenwel niet, omdat de bediening het overzicht over
de aan het hoofd (waarop zij zich niet bevindt) aansluitende wachtplaats ten eenenmale mist, indien de zich in dat hoofd bevindende hefdeur geheven is. Bovendien
mist zij het overzicht over de deur, waarboven zij zich bevindt.
Voorbeelden bediening bij de sluishoofden. Een voorbeeld van bediening aan de sluishoofden wordt o.m. gegeven door de Beatrixsluis te Vreeswijk.
Daar doen normaal twee knechts gelijktijdig dienst, één per dubbel sluishoofd,
terwijl de sluismeest~r ambulant is en zorgt voor de goede orde op en in het
sluizrncomplex en voor de administratie (bijhouden statistieken enz.).
Het bedienend personeel bevindt zich op den muur, welke beide schutkolken
scheidt of op de daarop aansluitende pieren. Des nachts en op Zon- en feestdagen,
bij minder drukke vaart dus, wordt het geheele sluizencomplex door slechts één
beambte bediend. Zulks is mogelijk, omdat bij het ontwerpen van de sluis van
het beginsel is uitgegaan, dat de schippers zonder de hulp van buiten af hun
trossen kunnen bedienen en dat de knecht bij het eerste sluishoofd, dat door de
schepen wordt gepasseerd, na het sluiten van de deur, de kolkvulling of -lediging
aan het andere hoofd kan inleiden.
Indien de sluis door één knecht wordt bediend, kan deze zich gedurende .
het vol- en leegloopen van de kolk naar het tweede sluishoofd begeven om ter
plaatse de deur te openen. Aldus gaat geen tijd verloren.
Het beginsel, dat de schippers zichzelf moeten helpen, gecombineerd met
het snelle vullen en ledigen van de kolk, maakt het gewenscht, den schippers te
waarschuwen, wanneer het op peil brengen van de schutkolk aanvangt. De betrokken waarschuwing bestaat uit het geven van een geluidsignaal, dat automatisch
plaats vindt, zoodra de schuiven ten behoeve van het omzetten van de kolk in
beweging komen. Dit signaal waarschuwt tevens den sluisknecht aan of nabij
het tweede sluishoofd. Het signaal houdt een in te stellen aantal seconden aan
(zie ook § 286).
Het openen van de deur geschiedt ter plaatse door den betrokken knecht.
Na den oorlog is er toe overgegaan de bediening van de N oordersluis te IJmuiden
te d,centraliseeren. De in de bewegingswèrktuigen opgenomen vloeistofkoppelingen (zie blz.420) zijn oorzaak, dat het op electrotechnisch gebied ondrskundig
bedienend personeel geen voor de machines fatale fouten kan maken (doorbranden
electromotor e.d.).
Volautomatische bediening. In Frankrijk is een korte sluis in bedrijf
(écluse de Janville), welke geheel automatisch wordt bediend, dus ook het openen
van de deuren. Naar schrijvers meening is die automatiek te ver doorgevoerd,
niet alleen omdat de bediening van de deuren eerst mag plaats hebben, nadat
het personeel zich er van heeft overtuigd, dat niets zulks in den weg staat, maar
ook, omdat hoe meer automatiek, hoe meer te verwachten storingen.
Gezonde automatiek is bv. het automatisch doen s;uiten van de schuiven
in de deuren zoodra deze laatste haar eindstand hebben bereikt of het automatisch
doen openen van de schuiven van het waterkeerende hoofd om de kolkvulling
in te leiden door het sluiten van de puntdeuren van het andere hoofd (zie § 52f) 1
manipulaties dus, welke wellicht door het personeel zouden worden vergeten.

Luidsprekers. Het is niet voldoende, dat het sluispersoneel zijn bedoelingen
den schippers alleen met seinlichten kenbaar maakt. Het is ook gewenscht er een
acoustisch contact mede te hebben, terwijl zij in de voorhavens varen of aan de
wachtplaatsen liggen. Daarom is te Vreeswijk nabij elk sluishoofdenstel een
luie' spreker aangebracht, welke normaal tot op 400 à 500 m verstaanbaar is. Hoewel
de installatie in de praktijk goed voldoet, kan het voorkomen, dat een aanyvijzing
niet wordt verstaan, bv. bij ongunstigen wind of door het geruisch der scheepsmotoren. Daarom is men bij het ,Julianakanaal van een ander beginsel uitgegaan,
nl. het langs de wachtplaatsen plaatsen van luidsprekers om de 150 m. Het zou
niet juist zijn te achten alle luidsprekers langs een bepaalde wachtplaats gelijktijdig
te doen werken, omdat dari last zou kunnen worden ondervonden van het phaseverschil in het aankomen van het geluid op een bepaald punt. Da;irom kunnen
alle luidsprekers afzonderlijk worden ingeschakeld.
Enkele sluizen enz. Het voor de Beatrixsluis te Vreeswijk beschreven
systeem van bediening voldoet ook voor enkele sluizen, zelfs wanneer nog een
beweegbare brug mede moet worden bediend. Voor sluizen met weinig drukke
vaart zou met één beambte kunnen worden volstaan.
Voor sluizen, voorzien van een of twee tusschensluishoofcien, kan met
hetzelfde personeel worden volstaan als wanneer deze hoofden niet aanwezig waren.
Verklikkerlichtjes. Het is gewenscht met verklikkerlichtjes op het bedieningsbord of op de bedieningstafel aan te duiden, wanneer de beweging van een
object is geëindigd. Zoo zou de eene eindst:md van een object door een rood lichtje
kunnen worden aangeduid, de andere door een groen. Veelal brandt dan gedurende
de beweging geen enkel lichtje. Zulks is evenwel niet juist te achten, omdat men
er dan niet van overtuigd is, bv. wanneer men een object onderweg heeft laten
stoppen, of het verklikkerstelsel niet door een andere oorzaak (storing) buiten
werking is gesteld.
Beter is gedurende de beweging beide verklikkerlampjes te doen branden.
Bij het einde der beweging wordt steeds een der lampjes gedoofd. Heeft men
dus eeri object tusschen de eindstanden in laten stoppen, dan wordt zulks steeds
door de lampjes aangegeven. Brandt er geen lampje, dan weet men zeker met een
storing te doen te hebben. Bovendien constateert men bij het inzetten van de
beweging onmiddellijk of de eindlamp in orde is.
Aangezien het niet van een zuinig beheer zou getuigen de lampjes of van de
eene kleur of van de andere' voortdurend te doen branden - niet zoozeer voor
de minieme stroomkosten dan wel voor den levensduur der fampjes - is het
gewenscht de mogelijkheid te openen ze met een schakelaar buiten werking te
stellen zoolang de bediening er geen gebruik van maakt. Bij in de buitenlucht
opgestelde bedieningstafels, ,,bedieningszuiltjes", schakelt men het verklikkerstelsel,
zoolang de bediening er geen gebruik van maakt, uit en later weer in met den
scharnierenden kap, welke de tafel tegen inregenen afdekt.
Van het water af zichtbare verklikkerlichtjes werken verwarrend (seinverlichting !). Zoo noodig moeten zij worden afgedekt.
Inrichting bedieningsstand, wachtruimte enz. De bedieningsstands
moeten bij doorgaans door twee beambten bediende sluizen worden opgesteld
in de onmiddellijke nabijheid van de wachtruimte voor het personeel. Indien
de stand in een overdekte ruimte wordt opgesteld, is de wachtruimte er de aangewezen plaats voor. Voor doorgaans door één beambte bediende sluizen (bv.
sluizen te Jutphaas, kolklengte 120 m) plaatst men de wachtruimte veelal centraal
en de stands nabij de hoofden of in de open lucht óf in schuilhuisjes (abris tegen
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weer en wind). Voor het geval de stands in de open lucht worden opgesteld, is
het gewenscht er in de nabijheid de schuilhuisjes op te stellen, welke dan zeer
simpel kunnen zijn (kruisvormige dwarsdoorsnede, met dak). Het bezwaar van
het plaatsen van de stands in de schuilhuisjes is, dat deze dan veel weidscher
van constructie zouden moeten worden, waartegenover het voordeel staat, dat
stands niet aan weer en wind blootstaan, hetgeen vooral bij het uitvoeren van
reparaties hinderlijk zou kunnen zijn.
De in de open lucht opgestelde bedieningszuilen en -borden moeten volgens
scheepsvoorschriften worden vervaardigd ten einde zoo goed mogelijk bestand te
zijn tegen weer en wind.
Aan het plaatsen van de stands in de open lucht kleeft het voordeel van de
meerdere bewegingsvrijheid voor de bediening, bv. om even peilschalen af te
lezen of om te constateeren dat geen onderdeel van een schip zich in de door de
deur af te leggen baan bevindt.
Vooral wanneer de stands zich in de wachtruimten bevinden is het gewenscht
deze ongeveer gelijkvloers te maken. De doorsnee-mensch is nu eenmaal gemakzuchtig van aard en zal zich geen inspanning willen getroosten om de ruimte
dikwijls te verlaten, zeer in het nadeel van een veilige sluisexploitatie.
Van een bedieningsstand moet men een goed overzicht genieten over de te
bedienen deur(en).
Plaats, wachtruimte. Voor "enkele sluizen" doet zich de vraag voor of
de wachtruimte (dus ook de bedieningsstand) gemaakt moet worden aan de zijde
van de wachtplaatsen of daar tegenover. Voor het overzicht over de wachtplaatsen
(zie § 11, punt 11) is de beste plaats aan de overzijde ervan, doch, wanneer de
wachtplaatsen aan de rechterzijde van de naar de sluis varende schepen zijn gemaakt
(normaal geval), wordt het bezwaar ondervonden, dat niet beide wachtruimten
aan dezelfde sluiszijde zijn geplaatst: voor het zich van den eenen stand naar den
anderen begeven moet het personeel steeds over de deuren van de eene sluiszijde
naar de andere gaan. Bovendien is de communicatie van den stand naar de zich
in de nabijheid bevindende wachtplaats er moeilijker bij. Naar schrijvers meening
moeten de wachtruimten in elk geval geplaatst worden aan dezelfde sluiszijde.
Indien te verwachten is, dat naast de sluis in de toekomst een tweede zal
worden gebouwd (schutsluis te Wijk bij Duurstede, Amsterdam-Rijnkanaal) is
het aangewezen de wachtruimten te plaatsen aan de zijde van de toekomstige sluis.
Indien de sluis van heftorens is voorzien, is de beste opstelling van de wachtruimten tegen de torens en aan de voorhavenzijde, omdat het personeel alsdan beter
in staat is de schepen te zien aankomen: zoolang er geen schip in aantocht is, kan
het personeel zich gevoegelijk in de wachtruimte ophouden.
Bij de Nieuwe Sluis te Vreeswijk (fig. 39) hebben de wachtruimten een ideale
plaats kunnen verkrijgen. Zij zijn op den muur geplaatst, welke beide kolken
scheidt en men geniet er vandaan een goed uitzicht op de wachtplaatsen (fig. 1 la),
op de naar de sluis varende schepen en op de deuren. Daarbij komt nog, dat de
muren buiten de wachtruimten in de richting van de wachtplaatsen naar omlaag
hellen (verbetering van het uitzicht op de wachtplaatsen).
Bij de schutsluis te Wijk bij Duurstede (fig. 182) is de plaats van de wachtruimte (aan de kolkzijde der heftorens) minder fraai. Voor die sluis gold de schutkolk als primair: van den bedieningsstand (verticaal bord tegen het gebouw
geplaatst, in de buitenlucht dus) tot aan den voorkant van den kolkmuur nabij
de deur is slechts een quaestie van 2 à 3 passen. Men moet in verband hiermede
bedenken, dat de bovenkant van de schutkolkmuren bijna 10 m boven het kanaalpeil
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is gelegen, zoodat men slechts kan constateeren, wat zich bij lagen waterstand
in de kolk afspeelt, wanneer men nabij den voorkant van de muren staat. De aankomende schepen zullen van de wachtruimte uit te zien zijn door, tegen aanslaan
en sneeuwbedekking electrisch verwarmde, spiegels (,,spionnetjes") aan de kolkzijde der ruimte.
Daar aan de van de wachtruimte afgekeerde zijde der heftorens de schuifschachten zijn geplaatst, moest men zich reeds tijdens het ontwerpen van den
onderbouw der sluis ter dege bewust zijn van de juiste plaats der wachtruimten.
(zie in verband hiermede § 11).
Telefoonverbinding. Het is gewenscht de bedieningsstands telefonisch met
elkander te verbinden, of, bij centrale bediening, de stand met de waarnemingsposten nabij de hoofden. Ook verdient het aanbeveling de koppen van de wachtplaatsen, waarop de bediening zich mogelijk kan bevinden, mede in de telefoonverbinding op te nemen. De goedkoopste en tevens meest praktische oplossing
is telkens alarm te geven aan alle toestellen. Alsdan is de kans het grootst, dat de
gezochte persoon inderdaad gealarmeerd wordt.
Bij de Beatrixsluis te Vreeswijk is een afzonderlijk telefoonstelsel aangelegd
van de machinekamers in de hefportalen naar de bedieningsruimten en het omvormerstation. Zulks bespaart heen en weerloopen bij het verrichten van onderhoudswerken. Telefonische gemeenschap van die kamers met het sluisplateau is
onmisbaar: zij bevordert o.m. de goede samenwerking van het personeel in de
machinekamers met dat op den beganen grond bij het uitwisselen van de deuren.
Electrische bediening of bediening uit de hand. Veelal rijst de vraag
of kleine sluizen electrisch dan wel uit de hand moeten worden bediend. Bij
eenigszins drukke scheepvaart verdient electrische bediening verreweg de voorkeur,
in andere gevallen zou bij toepassing van rol- of schuifdeuren ook bediening uit
de hand kunnen worden overwogen, zoolang zulks geen extra personeel vordert.
De grens kan worden getrokken:
·
7 m wijdte voor puntdeursluizen, en
12 m wijdte voor roldeursluizen.
De in 1942 voltooide Ir. de Koek van Leeuwensluis te Gouda (wijdte 9 m)
1s van uit de hand bediende roldeuren voorzien.
Er bestaan 7 m wijde puntdeurensluizen, waarvan de deuren aan één zijde
bewogen worden met een telkens opnieuw aan te slane stok, voorzien van een oog.
Hierbij kan de sluis door één man worden bediend.
Wanneer prijs wordt gesteld op een zoo snel mogelijke doorschutting van de
schepen, verdient het over het algemeen geen aanbeveling de schuiven uit de hand
te bedienen, al zou de snelheid van heffen daardoor, in verband met de rustige
ligging van de schepen in de kolk gedurende het vullen daarvan, niet worden
beïnvloed. Immers zal gemakzucht van de bediening oorzaak zijn, dat de schuiven
niet geheel zullen worden geheven. Men moet daarbij niet uit het oog verliezen,
dat hoe verder de schuiven geheven worden, hoe verder zij daarna weder zullen
moeten dalen voor het sluiten!
§ 57.

VERLICHTING, SEINEN enz.

Algemeene eisch. Tegenwoordig worden de meeste sluizen electrisch
verlicht.
Als eisch voor lichtpunten kan worden gesteld, dat de verlichting niet ver-
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blindend mag werken: de lichtpunten zelf moeten bedekt zijn (diepstralers). Alleen
als natriumverlichting wordt toegepast, kan deze eisch vervallen.
Sluizen voor de groote vaart. Bij sluizen voor de groote vaart dient de
verlichting:
1. voor de bediening en het personeel, dat de trossen aanslaat: om het
sluisterrein te verlichten;
2. voor de scheepvaart: om de sluisas aan te geven en de gesloten deur
te markeeren.
Vermits de lichtmasten in de rij van de achterste bolders moeten staan om het
sjouwen met scheepstrossen niet te hinderen (zie § 28a) - voor de Noordersluis
te IJmuiden op 18 muit den dag van de sluis - worden de muren (overstaande
muren) er niet door verlicht (te groote afstand). Ten einde de sluisas aan te geven
zijn voor genoemde sluis onder de dekzerk in de muren lichtpunten aangebracht
achter matglazen tegels, welke met den voorkant der muren strooken. Zulks
wordt door de scheepvaart, die de as van symetrie (sluisas) gaarne volgt om het
stuurhouden bij het binnenvaren te vergemakkelijken, zeer op prijs gesteld 1 );
de sluisas is de hoekdeellijn van twee elkander persp::ctivisch snijdende lichtlijnen.
Overdag wordt de sluisas aangeduid door een verticalen witten band of schijf
in het midden van de gesloten deur, aan de kolkzijde. Door die witte vlakken bij
donker te verlichten, werpen zij alsdan ook hun nut af en geven tevens de aanwezigheid van de deur aan.
Binnenscheepvaartsluizen. Bij moderne sluizen voor de binnenscheepvaart dient de verlichting:
1. voor de bediening en de schippers op den wal: om het sluisterrein te
verlichten;
2. voor de scheepvaart: om de sluisas, de bolders en de gesloten deuren te
markeeren.
Doordat de lichtmasten dichter bij den voorkant der muren staan dan bij
zeesluizen - slechts het looppad van normaal ten hoogste 3 m breedte moet vrij
blijven (§ 21) - en de sluisbreedte geringer is, worden de muren (overstaande
muren) er tevens door verlicht. Aldus worden zoowel de sluisas (as van symetrie)
als de bolders en de gesloten deur gemarkeerd. Lichtpunten in de muren van de
sluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal in den bovensten bolder aangebracht
om tevens de bolderrijen aan te geven, bleken alleen bij mist eenig nut af te werpen.
Overdag wordt de sluisas aangeduid als bij zeesluizen (witte band of schijf
op de gesloten deur(en) (zie bv. fig. 1486).
Natriumverlichting. Natriumverlichting geeft een groote besparing aan
stroomkosten. Zij heeft evenwel het bezwaar, dat tusschen het inschakelen en
volop lichtgeven eenigen tijd verloopt (5 à 10 min,). Vo)r binnenscheepvaartsluizen,
waarbij zich bij duisternis slechts zoo nu en dan een schip voor doorschutting
aanmeldt, is het gebruik er van daarom niet aan te bevelen. Voor zeesluizen (bv.
Noordersluis te IJmuiden) is het wachten op het uitstralen van licht geen bezwaar
te achten, omdat de schepen zoo tijdig worden aangemeld, dat de verlichting
volop zal branden tegen dat zulks noodig is.
Lichtseinen. Nu sluizen meestal op een electrisch net zijn aangesloten,
1 ) Indien de lichtpunten op het sluisterrein diepstralers zijn, zijn zij voor de scheepvaart onzichtbaar,
indien zij natriumverlichting betreffen - niet verblindend dus - is hun afstand, dwars over de sluis
gemeten wel wat zeer groot om de sluisas aan te geven, bv. voor de Noordersluis te IJmuiden 86 m.
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bestaat het streven de seinen voor moderne sluizen uit lichtseinen samen te stellen.
Het verdient aanbeveling deze seinen internationaal te normaliseeren. Voor
Nederland wordt .aanbevolen de seinen ongeveer te doen strooken met den dag
van de sluis (voorkomen, dat zij worden aangevaren!). De masten zelve (fig. 271 en
71b) moeten voor binnenscheepvaartsluizen staan achter het looppad langs den
voorkant der muren (trossen!) en voor zeesluizen daar, waar niet bepaaldelijk
met trossen wordt gesjouwd (buiten de sluisdeuren) op eenigen afstand uit den
voorkant der muren.
De seinbeelden zijn:
sluis onveilig, wachten: ter weerszijden van de sluis één rood licht;
sluis veilig, binnenvaren: ter weerzijden van de sluis één groen licht;
sluis wordt in gereedheid gebracht: aan stuurboordzijde een rood licht, aan bakboordzijde een groen licht;
stremming van de vaart, sluis wordt niet gebruikt: ter weerszijden een rood licht
en aan stuurboordzijde een tweede rood licht boven of onder het andere.
Voor minder belangrijke sluizen zou met seinen uitsluitend aan stuurboordzijde
kunnen worden volstaan.
Bij de Beatrixsluis te Vreeswijk zijn alle seinen bevestigd aan het horizontale
gedeelte van de hefportalen; de invaartseinen zijn dubbel uitgevoerd en geplaatst
juist boven den dag der muren, de uitvaartseinen enkel. Hoewel de seinen zeer
hoog zijn geplaatst, voldoen zij goed.
Bij de sluis te Vreeswijk en de noordelijke sluizen te Jutphaas (fig.155b) zijn
behalve de hierboven bedoelde seinen aan den kop van de pieren richtingspijlen
aangebracht, welke moeten aangeven, van welke schutkolk gebruik moet worden
gemaakt. Zij bestaan uit groen licht uitstralende super-neonbuizen. De vormgeving
aan de pijlen was niet eenvoudig: zij moesten op geruimen afstand, ook bij zonneschijn, duidelijk zichtbaar zijn. De proefondervindelijk bepaalde vorm is in fig. 272
aangegeven. Door den afstand der lijnen AB en CD klein te kiezen, ziet men ze in

Fig. 272.

Richtingspijl, toegepast voor de Beatrixsluis te Vreeswijk en de noordelijke sluizen te Jutphaas,
fig. 155b.

de verte als één sterk verlichte lijn. Bij grooteren afstand zou men twee zwak
verlichte lijnen zien, hetgeen onduidelijk zou zijn. Klassieke pijlpunten bleken
slecht zichtbaar te zijn.
Als seinlichten voldoen lampen van geringe spanning ( ± 12 volt) en kleine
lichtsterkte (25-35 watt), geplaatst in het brandpunt van parabolische spiegels.
Tegen verblinding branden ze bij donker op halve spanning.
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Er moet tegen worden gewaakt, dat gèen andere lichtpunten dan voor de ·
sch?epvaart noodig, zichtbaar zijn (dus bv. verklikkerlichtjes in verticale bedieningsborden afdekken, zie blz. 447).
Lichtmasten. Lichtmasten zijn van staal of gewapend beton (meestal
gecentrifugeerd), Stalen lichtmasten zijn buisvormig of zij bestaan uit Differdingers. De eerste hebben, vooral als zij tevens dienen voor steun van ladders
bij herstellingen (bv. op pieren volgens fig. 173a of b), als bezwaar, dat men niet
gemakkelijk kan controleeren of zij door inwendige roestvorming, onmiddellijk
boven de inklemming in beton, nog voldoende sterk zijn. De laatste zijn onvoldoende wringvast. Betonnen masten verdienen dan ook de voorkeur.
Men verzuime niet de lichtmastvoeten te berekenen!
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HOOFDSTUK IX

Berekeningen.
§ 58.

ALGEMEENE BESPREKING.

De berekening van waterbouwkundige werken moet een forsch en globaal
karakter dragen, omdat de krachten, waarvan men uitgaat nimmer alle nauwkeurig
· bekend zijn. Zoo is bv. de gronddruk en de grootte van de wrijving tusschen
grond en betonnen muren slechts globaal bekend, terwijl het soortelijk gewicht
van het te maken beton evenmin nauwkeurig vaststaat. Voorts moet men veelal
globale aannamen doen in zake grondwaterstanden, verticaal gerichten tegendruk
van den grond onder het bouwwerk e.d.
Het is dan ook zaak elk te berekenen geval zoo eenvoudig mogelijk op te
vatten en geen statisch onbepaalde berekeningen uit te voeren, wanneer het statisch
bepaald is te benaderen.
Vóór het berekenen van een waterbouwkundig werk moet men vaststellen
welke waterstanden voor, achter en onder de muren of vloeren kunnen voorkomen
· en daarna moet men nagaan, welke uiterste combinaties zouden kunnen worden
verwacht.
Voor het geval men twijfelt, neme men royaal het ongunstigste aan. Te krap
opgezette berekeningen zouden aanleiding kunnen geven tot teleurstelling. Zoo
zou het kunnen voorkomen, dat de grondwaterstand onder en achter een sluislichaam hooger of lager zal blijken te zijn, dan was aangenomen. Er zijn zelfs
voorbeelden bekend, dat op een draineering was gerekend, welke niet goéd bleek
te functionneeren (zie § 12). Tevens wordt door het volgen van het advies het
voordeel verkregen, dat de uitvoering van het kunstwerk soepeler zou kunnen
worden, zoodat bv. de aanaarding van sommige onderdeelen zoowel in den droge
als in den natte zou kunnen geschieden, hetgeen tot een verlaging van de bouw.kosten zou kunnen leiden.
Te onderzoeken belastingsgevallen. Voor de hierboven gedoelde combinaties berekene men de sluisonderdeelen en constateere, welke voor bepaalde
onderdeelen kriteria zijn. Zoo zijn bv. voor een schutkolk volgens het bakprofiel
de volgende gevallen te onderzoeken:
1. profiel tijdens den bouw;
2. muren aangeaard, geen grondwater, onder verwaarloozing van grondwrijving achter de muren;
3. muren aangeaard, grondwater opgekomen, onder vervvaarlooz;ing van
grondwrijving achter de muren;
4. hoogste kolkwaterstand achter de muren en laagste waterstand et· voor1
onder verwaarloozing als voren;
5. laagste kolkwaterstand achter de muren en hoogste er V001'; onder verwaarloozing als voren;
6. facultatief; drooglegging van de schutkolk, onder verwaadoo_zing als voren;
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7. de gevallen 2, 3, 4, 5 en 6 (facultatief) mèt grondwrijving achter de muren
(gevallen 2a, 3a, 4a, Sa en 6a);
8. vloer, bij drooglegging, ingeklemd in onbewegelijke muren (M = 1/10 ql2,
normaalkracht = ½ h1 2 + ½. 0,38 h 2, waarin h1 = grondwaterhoogte
boven den onderkant van den vloer en h = muurhoogte, gemeten van
den onderkant van den vloer af), facultatief.
In het onderhavige geval (bouwwerk met constant dwarsprofiel) kan worden
volstaan met het beschouwen van een strook van 1 m lengte.
Voor een tusschensluishoofd volgens het bakprofiel, dat naar twee zijden
keert, zijn, behalve de hierboven genoemde gevallen nog de volgende te onderzoeken:
9. deur(en) keerende den hoogsten waterstand bij laagsten bijbehoorenden
waterstand.aan de andere zijde en een gronqwaterstand achter de muren,
welke gelijk is aan het peil van het hooge water, onder verwaarloozing
van de grondwrijving achter de muren;
.
10. deur(en), keerende het grootste averechtsche verval bij een grondwaterstand achter de muren, welke gelijk is aan het peil van het hooge water,
onder verwaarloozing als boven;
11. geval 9. met een grondwaterstand achter de muren, welke gelijk is aan
het peil van het lage water;
.
12. geval 10. met een grondwaterstand achter de muren, welke gelijk is aan
het peil van het lage water;
13. de gevallen 9, 10, 11 en 12 mèt grondwrijving achter de muren (gevallen
9a, 10a, lla en 12a).
Bij andere sluishoofden vervallen de gevallen 4, 4a, 5 en Sa.
Wegens het niet-constante profiel van het sluishoofd beschouwe men steeds
het geheele sluishoofd indien de muren wringvast zijn (dikke achterwand van
de deurkassen of -nissen), of onderdeelen er van (dunne achterwand), zooals bij
toepassing van puntdeuren de gedeelten boven en beneden de deurkassen en het
gedeelte, dat de kassen bevat.
Voor de vaststelling van de momenten in den sluishoofdvloer stelle men bij
voldoend wringvast geheel de momenten samen, welke daarin in het leven worden
geroepen door de krachten, inclusief de gewichten, op de verschillende muur- of
vloergedeelten (bv. bij een puntdeurenhoofd de krachten op de hierbovenbedoelde
gedeelten, beneve:12s de spatkracht der deuren). Wanneer het resulteerend moment
binnen het middelste derde gedeelte van de muurlengte aangrijpt, heeft het moment
in den vloer in lengterichting van het hoofd een trapeziumvormig verloop, grijpt
het daarentegen juist in het midden aan, zoo is het moment over de volle sluishoofdlengte constant, waarnaar zooveel mogelijk moet worden gestreefd, Indien
het resulteerend moment buiten de "kern" valt, zal men met positieve en negatieve
momenten te maken hebben.
Voor het geval de vloer van een deursponning is voorzien, zou men het verschil
in stijfheid van de diverse onderdeelen in rekening kunnen brengen: hoe dunner
vloergedeelte, hoe geringer percentage van het totale moment dat per strekkende
meter zal opnemen (evenredig met de derde macht der dikte).
Voor het geval de muren niet voldoende wringvast zijn te beschouwen, stelle
men de momenten niet samen, doch beschouwe de onderdeelen afzonderlijk.
Bij het uitwerken van bovenstaande programma's zal blijken, dat de verschillende gevallen vele factoren gemeen hebben. Daarom leent de berekening
zich bij uitstek voor systematischen opzet (bv, in tabelvorm, zie het voorbeeld
in fig. 273).
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Zelden voorkomende belastingsgevallen. Mochten voor sommige onder:,
deelen belastingsgevallen van tijdelijken aard kriteria blijken te zijn, zooals de
gevallen 1, 2, 31 61 2a1 3a en 6a, dan Wilre te onderzoeken of hetzelfde kan worden
bereikt, zonder de normaal tijdens het bedrijf voorkomende belastingen aanzienlijk
te overschrijden. Zoo zou de sluis al of niet in den natte moeten worden aangeaard
of zou de aanaarding een bepaald peil niet mogen overschrijden zoolang de grond~
waterstand niet tot een nader te bepalen peil is opgekomen. Ook zou een wijze
van drooglegging (§ 23) kunnen worden uitgezocht, waarbij de gevallen 6 en 6a
geen kriteria meer zijn.
Elastische vervorming van den sluisvloer. Wij zagen reeds op blz. 104,
dat de vloer van een bakprofiel door zijn elastische doorbuiging zal worden ontlast.
Deze ontlasting is in rekening te brengen door de elastische lijn te bepalen voor
het kritieke belastinggeval en de daarbij behoorende paaldrukken te bepalen.
Deze berekening moet zoo dikwijls worden herhaald totdat een en ander met
elkander in overeenstemming is. Aldus zal blijken, dat de maximale momenten,
vooral in het midden van den vloer, veelal veel geringer zijn, dan uit de oorspronke~
lijke berekening was gevolgd.
Opgemerkt zij nogmaals, dat de bedoelde verkleining van de momentert
zonder twijfel zal optreden voordat er sprake is van breuk van den vloer.
Zekerheden. Mislukking van een bouwwerk komt zelden voor, ook al is
de berekening niet volkomen juist. De oorzaak hiervan is gelegen in de zekerheden~
welke over het algemeen groot zijn. Merkwaardigerwijze zijn deze niet voor alle
onderdeelen van het kunstwerk gelijk. Zoo is de zekerheid van een paalfundeering,
1½ tot 2½, evenals voor staalconstructies (gerekend naar de vloeigrens), voor grondwerken 1 tot 1½, voor betonwerken 4 tot 6 en voor hout 3 tot 4. De oorzaak hiervan
is verschillend Voor een paalfundeering en voor grondwerken zou bij grooté
bouwwerken een grootere zekerheid een te kostbare constructie geven, beton is
voor kleinere zekerheden te onbetrouwbaar: er worden bij de uitvoering, zelfs
onder het beste toezicht en door de beste vaklui te veel fouten gemaakt,
zooals te natte en te droge ·11 bedden" tusschen de goede door, ongewenschte, niet
voorgeschreven, plaatselijk voorkomende stortnaden, grindnesten1 ontmengd
beton in de uitloopers van de "storten", al of niet doorloopende scheuren op
willekeurige plaatsen enz. De mindere betrouwbaarheid van hout (kwasten en
scheuren) ten opzichte van staal komt in de genoemde cijfers tot uitdrukking.
Opgemerkt zij, dat grondwerken veelal zulk een omvang aannemen, dat het
voordeeliger is plaatselijk een tegenvaller te incasseeren (bv. een afschuiving of
verzakking) dan het geheel door grootere zekerheid onnoodig kostbaar te maken.
In zulk een geval moet de "bouwheer" zich verheven weten boven de publieke
opinie, welke meer acht slaat op tegenvallers (sensatie!) dan op geslaagde ondernemingen!
Gronddruk. Voor actieven gronddruk wordt voor goeden grond (bv. zand),
waarmede men waterbouwkundige werken het liefst aanaardt, gerekend met de
formule van Coulomb, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tusschen natteri
en drogen grond, en de coëfficiënt ytg 2 (45°-"'/z) = 0138 1 ) 1 waarin y het soortelijk
gewicht van den grond voorstelt en <IJ de hoek van het natuurlijk talud.
Bij een hoogte h is de totale gronddruk dus ½ . 0138 • h 2 •
Bovenbelasting wordt voor sluizen e.d. niet in rekening gebracht.
Als soortelijk gewicht y van droog zand wordt 1,6 t/m2 genomen en van zand
1)

Zulks komt overeen met <J> voor natten en drogen grond resp. 24° en 38°.
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onder water 0,9 t/m 2, terwijl de waterdruk afzonderlijk in rekening wordt gebracht.
Passieven gronddruk neme men voor goeden grond (zand) 2 à 4 maal zoo
groot als waterdruk, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tusschen drogen
en natten grond.
Voor damwanden, welke behalve grond ook water hebben te keeren, is het
gewenscht de lage waarde aan te houden in verband met het feit, dat de grond
er voor relatief lichter wordt door den grondwaterdruk (de grondwaterdruk is
nabij het ondereinde van den damwand aan de voorzijde ongeveer gelijk aan dien
aan de achterzijde).
Opwaa:rtsche wate.rd:ruk. Bij het berekenen van het gewicht van een
muur onder aftrek van opwaartschen waterdruk en van het moment om een
bepaald punt, rekene men in geen geval met het soortelijk gewicht van gewapend
beton van bv, 2,4 boven water en 1,4 onder water en voor water 1 resp. O, maar
men beschouwe alle op den muur werkende verticale krachten ten opzichte ván
den onderkant afzonderlijk, dus men rekene steeds met een soortelijk gewicht
van beton gelijk aan 2,4, van met water verzadigd zand gelijk aan 1,9 en van
water zelve gelijk aan 1 en brenge als tegenwerkende kracht of als tegenwerkend
moment den opwaartschen waterdru.k of het moment daarvan in rekening. Anders
zullen vergissingen niet uitblijven!
Zoo zou bv. water, dat op den teen van een muur staat boven den grondwaterstand een soortelijk gewicht hebben van 1 en daaronder van O, en een ledig
gemaakt riool in een muur, gelegen onder den grondwaterstand, een negatieve
kracht geven. En hoe ingewikkeld wordt het geval niet, als de grondwaterstand
gelegen is tusschen den onder- en den bovenkant van het riool in! Volgens de
aanbevolen berekeningswijze brengt men het ledige riool in rekening door er
,geen kracht voor aan te nemen, om de eenvoudige reden, dat deze er niet is.
Voorts zal de opwaartsche waterdruk onder een vloer niet steeds met den grondwaterstand correspondeeren.
In (horizontale) stortnaden brenge men opwaartschen waterdruk in rekening,
hetgeen vooral van belang is voor muren van ongewapend beton of van beton
met slechts weinig wapeningsijzer.
Onder onderheide muren en vloeren rekene men van damwand tot damwand
niet op eenigen drukvat, zulks in verband met het spleetje, dat zich er onder zou
kunnen vormen als gevolg van het inklinken van den grond tttsschen de palen
(§ 5 en § 13).
Op draineeringen rekene men met de noodige terughoudendheid (§ 12).
Voor het geval een draineering niet functionneert, mag het kunstwerk niet bezwijken; men mag voor dat geval genoegen nemen met sterk verminderde zekerheid.
Waterdichte voegen rekene men voor de berekening van het kunstwerk lek
zoodat de hooge kolkwaterstand bv. ook in de naden heerscht en het grondwater
achter de muren er ongeveer mede doet correspondeeren. Bij snellen val van het
water in de kolk, zooals bij kolkledigen het geval Zál zijn, ontstaat dan het geval 4
van blz. 453.
Bij fundeering op staal draagt de grond hetgeen het water niet draagt. Men
behodt beide opwaarts gerichte krachten dus niet te splitsen. Evenwel is de
minimum kracht, welke dan plaatselijk kan optreden (bv. het kunstwerk drukt
plaatselijk door opdrijving niet op den onqergrond) de opwaartsche waterdruk.
Opwaartse he grond druk. Wanneer "de sluismuren op den vloer staan,,
redeneert men bij fundeerîng op staal wel eens, dat de grond onder de zware
deelen meer draagt, dan onder de lichte, met andere woorden: het kunstwerk
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is gefundeerd op een elastische onderlaag. Hoewel zulks in sommige gevallen
eenige besparing aan wapeningsijzer geeft; wordt aangeraden deze redeneering
niet te volgen.
Het kan voorkomen, dat de eenigszins losgeloopen, drooggemalen ondergrond
. bij het opkomen van den grondwaterstand met water oververzadigd geraakt en
zich als drijfzand zal gedragen. De redeneering betreffende den ongelijken tegendruk
gaat dan in het geheel niet meer op. Het is dan ook wel voorgekomen; dat een
sluisvloer ;;tot groote verwondering" brak bij het opkomen van den grondwaterstand
in een grondverbetering, waarop het kunstwerk was gefundeerd. Zulks zou niet
mogelijk zijn bij de conservatievere aanname; dat de grond een gelijkmatigen
tegendruk geeft; met andere woorden; dat de sluis op een zwaren vloeistof gefundeerd wordt gedacht (zie ook § 15).
Een aldus berekende sluis kan zelfs op sta2l worden gefundeerd op gelijkmatigen niet al te draagkrachtigen grond (bv. stijve klei), wanneer de specifieke
druk er van op den ondergrond blijft beneden dien welke de ten behoeve van het
bouwwerk ontgraven grondlaag ter plaatse gegeven had.
Bakprofiel. Wanneer de muren en de vloer éèn geheel vormen (bakprofiel)
zal het muurgewicht aan den vloer in de as een neerbuigend moment geven (trekwapening aan de bovenzijde van den vloer); terwijl de gronddruk achter den muur
een tegengesteld moment in het leven zal roepen. Bij breede en lage sluizen zal
het neerbuigend moment overheerschen; bij smalle en hooge sluizen het tegenovergestelde (zie ook blz. 75).
Grondwrijving wordt slechts in rekening gebracht, wanneer zij ongunstig
werkt, dus bv. niet voor de berekening van muren, wel onder omstandigheden
voor die van vloeren.
Als wrijving van grond langs den achterkant van muren rekene men ¼ à ¼
van den actieven gronddruk, voor belangrijke kunstwerken eerder ½,
Aanaarding. Gedurende het aanaarden van een sluislichaam houde men
er rekening mede, dat er steeds evenwicht moet bestaan tusschen de horizontale
krachten. Men beginne derhalve aan één zijde over een geringe hoogte aan te
aarden: de door het sluisgebouw belaste palen of; bij fundeering op staal, de
wrijving van het bouwwerk over den ondergrond, kunnen de alsdan in het leven
geroepen horizontale kracht zonder merkbare verplaatsing opnemen 1 ). Vervolgens
aarde men aan de andere zijde van het sluislichaam aan, zoodat de actieve gronddruk
gelijk is aan den zuinig berekenden passieven gronddruk, welke de ee;.·ste aanvulling
zonder merkbaar te worden -samengeperst, kan opnemen. Aldus doorgaande zal
blijken; dat men spoedig den bovenkant van den muur zal hebben bereikt.
Voorbeeld eener berekening. Fig. 273 geeft een voorbeeld van een berekening van een op staal gefundeerd sluishoofd, in tabelvorm opgezet naar het ontwerp
van den waterstaatsingenieur J. Zuurdeeg, terwijl in de bijlage is opgenomen de
berekening van een voorontwerp van een schutsluis.
·
Ter toelichting diene, dat; hoewel het geen zin heeft berekeningen van waterbouwkundige werken met de grootste nauwkeurigheid te verrichten; de tabellen
daarmede in strijd gelijken; doch de oorzaak daarvan is; dat men steeds te maken
heeft met de som van positieve en negatieve getallen; veelal van dezelfde orde
van grootte. Met een rekenmachine laten de g€tàllen zich echter gemakkelijk
nauwkeurig berekenen.
Toe te laten spanningen. Als toe te laten spanning in beton neme men
1)

Voor palen, mits de druklijn binnen de paalkern blijft, zie bla;. 77.
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in zoet, niet-agressief, water doorgaans 50 kg/cm 2 voor het ruwe werk (onder
dekzerkhoogte) en 60 kg/cm 2 voor hèt fijnere werk (boven dekzerkhoogte, zooals
hefportalen, loopbruggen van wachtplaatsen voor schepen e.d.).
Wanneer de belastingsgevallen zich scherp afteekenen en zich bijgevolg zeer
nauwkeurig laten berekenen onder conservatieve aanname van den tegendruk van
den grond (fundeering op staal), is ook voor het ruwe werk 60 kg/cm 2 verantwoord.
Zulk een geval zal zich voordoen, wanneer schutkolkmuren om een bepaalde reden
(zie blz. 53) vrijwel niet worden aangeaard (ontbreken van den onbetrouwbaren
gronddruk en verticale wrijvingskracht van grond langs muur, nauwkeurig bekende
grondwaterstand) of bij een geheel aangeaard laag sluishoofd, waarbij de actieve
gronddruk van weinig belang is, zooals in het in fig. 273 beschouwde geval.
In geen geval neme men de spanning van het wapeningsijzer hooger dan
1200 kg/cm 2• Men moet het voordeel van het toelaten van een spanning in het
wapeningsijzer van 1200 kg/cm 2 boven een van 1000 kg/cm 2 niet overschatten.
Tegenover een besparing aan wapeningsijzer zal een vergrooting van het betonkubiek staan met als gevolg een breed ere en diepere bouwput (ook diepere bemaling).
Een juist beginsel is te achten voor de dimensionneering van het beton een ijzerspanning toe te laten van 1000 kg/cm 2 en waar de betonafmetingen om de een
of andere constructieve reden grooter zal moeten wezen, dan daarmede overeenkomende (bv. om een grooter gewicht van het geheel te verkrijgen om bij drooglegging van het sluislichaam bestand te zijn tegen den opwaartschen waterdruk
of om aan een sluisvloer, ondanks verschillen in grootte der in de verschillende
doorsneden optredende maximum momenten, een constante dikte te geven),
1200 kg/cm 2 toe te laten,
In zeewater en in agressief zoet water neme men de spanningen niet hooger
dan 50 kg/cm 2 en 1000 kg/cm 2, zulks om het ontstaan van haarscheurtjes, waardoor
het water in het beton kan komen, zooveel als praktisch mogelijk is te voorkomen.
Voor de Noordersluis te IJmuiden waren de toe te laten spanningen resp. 40 kg/cm 2
en 800 kg/cm2, doch de cementtechniek is sedertdien zoodanig vooruit gegaan,
dat d~ ietwat hoogere spanningen zijn gemotiveerd.
Voor stalen damwanden met bijbehoorende gordingen late men voor blijvend
werk in zoet water, dat met agressief is, geen hoogere spanningen toe dan
1400 kg/cm 2 en in zeewater of agressief zoet water 1200 kg/cm 2 • Voor ankers
zijn die spanningen lager, omdat de gronddruk zich ter plaatse van de ankers zal
concentreeren, waardoor deze zwaarder worden belast dan uit de berekening volgt
en de in de damwand opgewekte momenten kleiner zullen wezen dan de berekening
uitwijst. Afhankelijk van de dikte (invloed van roestvorming) laat men in ankers
800 tot 1000 kg/cm 2 toe op de kern van den schroefdraad 1 ). Voor koperhoudend
damwandstaal zijn geen hoogere spanningen aan te bevelen (zie ook blz. 92).
Het is niet buitengesloten, dat genoemde spanningen in verband met de
doorbuiging te hoog zullen blijken te zijn.
Voor hulpdamwand, welke zich in prima staat bevindt, zou men tot 2000
kg/cm 2 kunnen gaan, voor andere tot 1600 kgfcm2, een en andei; voor zoover de
doorbuigingen niet maatgevend zullen zijn.
Voor de in hout en in staal voor deuren en schuiven toe te laten spanningen
wordt verwezen.naar § 38, voor dezulke in de'onderdeelen van bewegingswerktuigen naar § 49.
1 ) Na den oorlog (materiaalschaarschte) worden in Amerika de ankergedeelten met schroefdraad
als korte stukken afzonderlijk geleverd. Zij worden gelascht aan de lange gedeelten zonder schroefdraad
(materiaalbesparing). De schroefdraad steekt nu als het ware buiten het anker uit.
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§ 59.

NADERE BESPREKING VAN ENKELE DER MEEST VOORKOMENDE BEREKENINGEN

a.

Paalfundeeringen,

1. Symetrische sluislichamen bij symetrische belasting.

Bakprofiel. Wij zagen reeds in § 15, dat het op palen fundeeren van een
sluislichaam, gemaakt volgens het zoogenaamde bakprofiel, boven een fundeering
ervan op staal voor heeft, dat men, door het palenplan doelmatig te ontwerpen,
de in den vloer optredende dwarskrachten en momenten aanzienlijk kan beperken
Over het algemeen is zulks mogelijk door de palen te concentreeren, onder de
zwaarste onderdeelen, doch in de gevallen, dat het sluislichaam zoo zwaar weegt,
dat de palen op minimum afstand van elkander verwijderd moeten worden geplaatst
(0,90 à 1 m h.o.h.), zou men de concentratie kunnen vervangen door vergrooting
van de paaldoorsnede.
Wij zullen thans nagaan hoe het palenplan van een sluislichaam, volgens het
bakprofiel geconstrueerd, bij symetrischen vorm en symetrische belasting kan
worden berekend. Zijn de paaldrukken eenmaal bekend, dan volgt er de berekening
van het sluislichaam uit.
Vermits het sluislichaam en de belasting beide symetrisch zijn, kan worden
volstaan met het beschouwen van het halve profiel.
Indien voorloopig wordt aangenomen, dat de vloer oneindig stijf is, zijn de
onder invloed van de belasting ontstane elastische paalverkortingen voor alle palen
gelijk, onafhankelijk van haar lengte of doorsnede.

Uit de elementaire formule

Î.

= :~, waarin

Î.

= de paalverkorting, l === de

paallengte, P = de paallast en F = de paaldoorsnede, volgt, dat bij een bepaalde Î,
de paallast met vergrooting der lengte afneemt en met die der doorsnede toeneemt.
Wij kunnen dan ook de palen vervangen door krachten, welke evenredig zijn
met de doorsnede en omgekeerd evenredig met de lengte.
Ter berekening van den vloer vervangen wij de palen door krachten, waarvan
de grootte volgt uit de door de gezamenlijke palen te dragen last.

i
i

Rill
Fi :. 274. Bepaling van het zwaartepunt van een palenplan (bakprofiel). Rij 1 is uiterste rij. Maten in m.
Getallenvoorbeeld (zie fig Y4)
De lasten, welke d~ palen, die alle· dezelfde doorsnede hebben, per m baklengte hebben
te dragen, zijn voor de rijen 1, 2, 3 en 4 onderscheidenlijk a, a, 2a, en 2a. De resulteerende last
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per m baklengte is G = a + a + a + 2a, dus a = 1/5 G.
Voor het geval de palen uit rij 1 een lengte van 7 m hebben, uit rij 2 van 9 m, uit rij 3
van 10 m en uit rij 4 van 11 m, is
7 , 7
7
a + 9a -ia + 2 .Tia = G
10
3713
of
a = G, dus a = 0,266 G.
990
Voor de berekening der momenten in het hart van den vloer in de ver.schillende belastingsgevallen levert het gemak op te werken met de resultante der paallasten. De plaats er van volgt
uit de volgende vergelijking: a . 1 + a . 3 + a . 4 + 2a . 5 = ~ a . z. De zwaartepuntsafstand
18a
is dus z = 5a = 3,60 m.

De aanname, dat de vloer oneindig stijf is, is evenwel niet juist te achten.
Bij elk gevonden moment in den vloer behoort een zekere doorbuiging en deze
is over het algemeen zoo groot, dat het resultaat van bovenstaande berekening
niet met de werkelijkheid zal overeenstemmen. Zoo heeft een opbuiging van den
vloer van 1 mm reeds een zeer groote vermindering van den paaldruk ten gevolge.
Om de orde van grootte van deze vermindering te bepalen zij er op gewezen, dat
een 10 m lange paal, welke uitsluitend op de punt draagt, bij een doorsnede van
0,35 X 0,35 m, reeds 18 tot 24 t, afhankelijk van de elasticiteitscoëfficiënt, minder
krijgt te dragen bij een opbuiging van den vloer van 1 mm.
Het verdient dan ook de voorkeur de palen los onder de vloer te houden,
zoodat deze laatste vrij kan opbuigen zonder de palen mede te nemen. Buigen de
muren (fig. 274) door de uitwendige krachten naar buiten, zoo worden de middelste
palen ontlast, buigen ze naar binnen,. zoo geschiedt zulks met de uiterste palen.
Bij . de gevonden momenten teekene men de elastische lijn van den vloer
en leide daaruit af, welke palen geheel eti welke gedeeltelijk worden ontlast.
Daarna bepale men de momenten in den vloer opnieuw en herhale deze handeling
totdat men de werkelijke paalbelastingen voldoende benaderd heeft.
Blijken de momenten in den vloer bij opbuiging te groot te zijn en bestaat
er geen gelegenheid te juister plaatse meer palen te ontwerpen, dan ligt het voor
de hand te overwegen den vloer achter de muren te verlengen, doch zulks zal
voor geheel aangeaarde hooge muren meestal weinig effect sorteeren, omdat de··
onder het verlengde vloergedeelte staande palen over het algemeen zulk een
grooten last hebben te dragen (de aanaarding enz.), dat er weinig reactie beschikbaar
zal zijn om den vloer terug te buigen. Beter zal dan zijn de paaldoorsnede van de
uiterste palen grooter te kiezen, waardoor deze een grootere kracht kunnen uitoefenen. Daarbij mag niet worden vergeten, dat de ondergrond op het peil van
de paalpunten niet meer dan met 35 à 50 t/m 2 mag worden belast.
Niettemin zou een spoor (uitbouw van den vloer achter de muren) noodig
kunnen zijn, om het bouwwerk voldoende zwaar te maken bij drooggelegde sluis.
Wanneer de schutkolkmuren laag zijn, of niet of nagenoeg niet worden aangeaard (accumulatorenbassins, blz. 53), zal het aanbrengen van een spoor zeer
nuttig werken ter verkleining van het moment, dofh niet wat verzwaring van het
gewicht betreft. bij drooggelegde sluis. In dat geval zal gezocht moeten worden
naar een wijze van droogleggen, waarbij bedoelde ongunstige belasting wordt
vermeden.
Is de opbuiging van den vloer in het midden het grootst bij drooggelegde sluis,
dan is het tegenmoment, dat de paaldrukken geven, yan weinig belang, omdat
deze laatste dan gering zullen zijn (G is klein).
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Normaalkracht. Behalve op buiging wordt een sluisvloer over het algemeen
belast op trek of druk in dwarsrichting ervan. Eenerzijds werkt et (zie fig. 275)
de druk van het water in de kolk, Wi, anderzijds die van het water achter den muur,
W 2 , en van den gronddruk, G. Voor dezen laatsten is de actieve gronddruk aan
te houden! de passieve zal niet optreden, omdat daarvoor een verplaatsing van
den muur zou worden vereischt, welke evenwel door den weerstand van den
vloer tegen uitrekken niet kan plaats hebben. Druk in den vloer zal bv. optreden
in de gevallen 4 en 6 (blz. 453), trek mogelijk in geval 5 (zie bijlage).
Voor het geval de vloer op trek ~al worden belast, is het verstandig er op te
rekenen, dat hij gescheurd zal zijn, zoodat de invloed van W 1 zich zal doen gelden
tot op de drukzone van de betondoorsnede of, globaal gesproken, tot den onderkant
van den vloer (stippellijn van fig. 275).

a"' WATERSTAHO VOOR MUUR .
b = GRONOWATERSTMID

Fig. 275.

Schema van de horizontale krachten op den sluisvloer van een sluislichaam volgens het
bakprofiel.

Onder den invloed van den druk in een vloer kan er een grootere en van den
trek een kleinere schuifspanning dan normaal in worden toegelaten, voordat tot
het toepassen van schuifwapening - iets wat zooveel mogelijk moet worden vermeden (blz. 198) - moet worden overgegaan (hoofdspanningen!).
Kracht volgens sluisas. Heeft men een sluishoofd, dat in een bepaald
belastingsgeval een horizontale kracht evenwijdig aan de sluisas heeft op te nemen,
bv. gelijk aan P t, dan zullen schoorpalen noodig zijn, welke, indien onder 3 ; 1
geheid, verticaal met 3P tegen den vloer zt11len drukken. Deze kracht van 3P voere
men dan in de paalberekening in en bedenke, dat de verticale palen het sluishoofdgewicht zullen hebben te dragen verminderd met 3P.
Zoo mogelijk plaatse men de schoorpalen zoo, dat zij het kiepmoment,
veroorzaakt door de krachten evenwijd1g aan de slu1sas, geheel opnemen (z1e § 34, a).
2.

Onsymetrische sluislichamen bij onsymetrische belasting.

Het onder 1. beschouwde sluislichaam volgens het zoogenaamde bakprofiel
is feitelijk als geheel een symetrische muur, welke symetrisch wordt belast. Over
het algemeen echter zijn muren onsymetrisch en worden ter weerszijden niet
gelijk belast. Het evenwicht van dergelijke op palen gdun1deerde muren kan worden
verkregen:
'
1. door het aanbre_ngen van schoorpalen (fig. 151 en 152);
2. door het stempelen van den muur op een overstaanden, welke in staat
is de er op uitgeoefende horizontale krachten op te nemen (fig. 37).
Eerste geval. Wij zullen beginnen met het beschouwen van h,t eerste
geval, en zullen de paalreacties berekenen met de methode der paalkopverplaatsingen, zooals door Nökketved e.a. ontwikkeld en gepubliceerd, doch daarvóór
door den waterstaatsingenieur Jhr. G. W. van der Does aan schrijver uiteengezet.
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Methode der paalkopverplaatsingen. Een paalreactie is evenredig met
de verplaatsing Îi, van den paalkop volgens de paalas, met de paaldoorsnede F en
omgekeerd evenredig met de paallengte l (P

= }. Er). Daarbij wordt aangenomen,

dat de palen uitsluitend op de punt dragen. Deze aanname is voor trekpalen
niet aannemelijk. Deze toch zullen haar vermogen om trek op te nemen ontleenen
aan den kleef, welke over de geheele paallengte zal werken. Voor trekpalen is dan
ook beter de halve paallengte aan te nemen.
De verplaatsingen van den paalkop volgens de paalas ontstaan door horizontale
krachten, verticale krachten en door de hoekverdraaiïng van den muur.
Is de horizontale verplaatsing van den. paalkop x, dan is de ontbondene
daarvan in de richting van de paalas x sin <p (fig. 276a). De verticale ontbondene
van die verplaatsing is x sin <p cos <p en de horizontale ontbondene x sin 2 <p,

Fig. 276a. Diagram van paalkopverplaatsing (links),
Fig. 276b. Diagram van paalkopverpaatsing (rechts).

De verticale verplaatsing van den paalkop, zijnde y, geeft in de paalrichting
een verplaatsing y cos <p (fig. 27'6b). De verticale ontbondene van die verplaatsing
is y cos 2 <p en de horizontale y cos <p sin <p,
De hoekverdraaiïng w geeft een verticale paalkopverplaatsing wa aan een
paal op een afstand a van den oorsprong af. In de paalrichting is de verplaatsing
daardoor wa cos <p en de ontbondenen in verticalen en horizontalen zin: wa cos 2q,:,
resp. wa sin <p soc <p, De grootte van het moment van den verticalen ontbondene
om den oorsprong O is wa 2 cos 2 <p,
De verticale ontbondene van de belasting van één paal met een lengte l en
een doorsnede F wordt dan:

~F (x sin

<p

cos <p

+y

cos 2 <p

+ wa

cos 2 <p)

en voor een rij van n palen, elk met een doorsnede F en een lengte l' = vl:
EF
n .·
n
n
'
(x - sm <p cos <p + y - cos 2 <p + w - a cos 2 cp)
l
V
V
V
In voorkomende gevallen zijn de paalkopverplaatsingen hetzij positief, hetzij
negatief te nemen.
1
De som der verticale, resp. horizontale ontbtndenen van de paalreacties
van een bepaald muurvak worden gelijk gesteld aan de op dat muurvak werkende
verticale krachten V, resp. horizontale krachten H.
· EF
n .
n
n
Dus - , (x ~ - sm <p cos <p + y ~- cos 2 <p + w .I - a cos 2 cp) = V (1)
V
V
V
1
en

Er
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(x

~

e

sin 2 <p

+y~~

sin cp cos <p

+ w .I ~ a

sin cp cos cp) =

H

(2)

Voorts kan de som van de momenten van de verticale ontbondenen der paalreacties om een bepaalde lijn gelijk worden gesteld aan de som der uitwendig
op het muurvak werkende momenten om die lijn.
EF
n
.
Dus - , (x Z - a sm <p cos <p
1

V

+ yZ

n

- a cos 2 <p
V

+wZ

I n d'1en nu EF
yx gel"k
1J aan x 0 wor d t geste ld, EF
7:Y

=

n

- a2 cos 2 <p)

= M (3)

y 0 en EF
I' w

=

V

w0

en

uit bovenstaande vergelijkingen (1), (2), en (3) x 0 , y 0 en w worden opgelost,
vinden wij voor de paalreacties:
Xo sin <p + Yo cos <p + woa cos <p.
0

Tweede geval. In het tweede geval worden de formules (1), (2) en (3)
zeer vereenvoudigd, vermits sin <p = 0 en cos <p = 1 is. Zij worden dan:
EF
n
n
7 (y z + w z a) = v (4) en

v
v
EF
r (y z nv a ·+ w z nv a2)

= M (5).

Voorbeelden. Wij zullen vervolgens eenige voorbeelden behandelen, waaruit
de praktische bruikbaarheid der methode zal blijken.

3, Hooggefundeerde Schutkolkmuur (eerste geval).
Het bezwaar van de methode der paalkopverplaatsingen is, dat het te verwachten resultaat weinig overzichtelijk is: het is zeer tijdrqovend daarmede het
juiste palenplan te ontwerpen. Daarom is het aan te bevelen het palenplan zoo
mogelijk op een meer benaderende methode samen te stellen en met behulp
van de methode der paalkopverplaatsingen te controleeren. Die mogelijkheid doet
zich voor, indien het palenplan regelmatig kan worden en, zooals gewoonlijk,
slechts aan de achterzijde van trekpalen is voorzien.
Bij de meer globale methode beschouwt men den muur voorloopig als zijnde
op staal gefundeerd, aanvankelijk onder weglating van de trekpalen, en verdeelt
men het belastingsschema, over het algemeen een trapezium, over de palen.
Daarbij beschouwt men de palen als zijnde niet-elastisch. Met behulp van den
paallast en de helling worde bepaald hetgeen de fundeering aan horizontale
kracht kan opnemen. Is de op te nemen horizontale kracht te groot om door de
draagpalen alleen te worden opgenomen, dan zal de muur op de palen naar voren
zwenken en dan eerst komen de trekpalen in actie. Deze zullen het belastingsschema grondig wijzigen en met het gewijzigde schema controleere men het
evenwicht van den muur opnieuw.
Getallenvoorbeeld globale methode.

Als voorbeeld kiezen wij de schutkolkmuren van de Noordersluis te IJmuiden (fig. 151).
Het op de palen drukkende gewicht van den muur, onder aftrek van den opwaartschen
waterdruk, is in een bepaald geval G = 282,2 t per m muurlengte, terwijl het moment om den
achterkant van den vloer per m' is 2684 tm en de horizontale kracht 91,6 t.
In fig. 151 is de last van elke paal perm muurlengte aangegeven door gearceerde trapezia,
onderdeel van trapezium abcd (trekpalen weggedacht). In verband met de paalrichting kan elke
paal opnemen hetgeen in onderstaand staatje is aangegeven, waarbij verwaarloosd is hetgeen
de palen zonder te buigen als gedrukte kolommen kunnen opnemen (blz. 77):
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Numme1 Verticale ontbondene van
van de den paaldruk in t per m
paalrij
muurlengte

I
II
III

IV
V

VI
VII
VIII

IX
X
XI

1,98 . 10,71 =
1,875 . 12,34 =
1,525 . 13,77 =
1,49 .15,04=
1,465 . 16,27 =
1,45 . 17,49 =
1,385 . 18,68 =
1,32 . 19,82=
1,285. 20,91 =
1,215 . 21,96 =
1,71 . 23,19 =
Totaal

21,2
23,2
21
22,4
23,9
25,4
25,9
26,2
26,9
26,7
39,7

Werkelijke verticale ontbondene
van den paaldruk in t

29,7 (per 1,40 m muurlengte)
32,3
idem
35,7 (per 1,70 m muurlengte)
38,1
idem
40,6
idem
43,2
idem
44
idem
44,6
idem
45,7
idem
45,4
idem
45,3 (per 1,14 m muurlengte)

282,5

Door de palen zonder te
buigen op te nemen horizontale kracht per m muurlengte in t

. 1;. .21,2=
1/3 .23,2=
1;. . 21 =
1/a .22,4=
1/3 . 23,9=
1;. .25,4=
1/3,5. 25,9 =
1/ .26,2=
1,/104 . 26,9 =
1
/ 15

½o

7,07 7,73 +
7
7,477,97 8,'\77,40
6,55
2,69
.26,7= 1,78
, 39,7= 1,98

+

Totaal

66,10

In totaal nemen de palen dus 91,6 - 66,1 = 25,5 t per m muurlengte te
weinig op: de tot nog toe verwaarloosde trekpalen komen dan in actie. Hierdoor
wijzigt het trapezium zich volgens de stippellijn en wordt ab'c'd (fig. 151), waarbij,
na eenig zoeken, als verticale ontbondene van de trekkracht in de trekpalen 35, 7 t
per m muurlengte is aangenomen 1). De alsdan ontstane paaldrukken volgen uit
het onderstaande staatje:
Numme· Verticale ontbondene van
van de den paaldruk per 1 m
paalrij
muurlengte in t

.I

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

1,98 . 17,13 =
1,875. 17,63 =
1,525. 18,07 =
1,48 . 18,47 ·=
1,465 . 18,85 =
1,45 . 19,24 =
1,385. 19,61 =
1,32 . 19,96 =
1,285 . 20,30 =
1,215. 20,73 =
1,71 . 20,925 =

33,9
33,1
27,5
27,5
27,6
27,9
27,2
26,4
26,1
25,2
35,8

Werkelijke verticale ontbondene
van den paaldruk in t

47,5 (per 1,40 m muurlengte)
46,3
idem
46,8 (per 1,70 m muurlengte)
46,8
idem
idem
46,8
47,4
idem
idem
46,3
4 ,,8
i:lem
44,4

idem

idem
42,8
40,8 (per 1,14 m muurlengte)

Door de palen zonder te
buigen op te nemen hol'izontale kra::ht per m muurlengte in t

1;. . 33,9 =
1/3 . 33,1 =
1/3 .27,5=
1;. . 27,5 =
1/a .27,6=
1;. . 27,9=
1/3,5. 27,2 =
1;., ,26,4=
1/10 . 26,1 =
1/15 . 25,2 =
½o ,35,8=
Totaal

11,30
11,03
9,17
9,17
9,20
9,30
7,77
6,60
2,61
1,68
1,79
79,62

Uit bovenstaande tabel blijkt, dat 91,6 - 79,62 = 11,98 t per m muurlengte
door de trekpalen moet worden opgenomen, hetgeen een verticale ontbondene
geeft van 3 x 11,98 = N 36 t, hetgeen voldoende met de aanname van 35,7 t
overeenkomt.
1 ) Wanneer de trekpalen zoowel als alle draagpalen onder 3 : 1 waren ontworpen en de verticale
ontbondene van de trekkracht in de trekpalen a werd genoemd, zouden de gezamenlijke draagpalen,
welke door de trekpalen a t meer zullen hebben te dragen, 1/ 3 a aan horizontale kracht extra kunnen
opnemen. Aangezien de trekpalen rechtstreeks ook 1/ 3 a aan horizontale kracht zullen opnemen, zal
de fundeering onder invloed van de trekpalen in totaal 2/, a meer kunnen opnemen. Wij zouden nu
kunnen beginnen met ¼ a gelijk te stellen aan de hierboven berekende 25,5 t en zullen aldus reeds
de aan .te nemen trekkracht ku nen benaderen.
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Hieronder volgen ten slotte de paaldrukken in de paalasrichting !
DRAAGPALEN
Nummer van
de paalrij

Verticale paaldruk in t

I

Druk op elke paal in de puntrichting in t
49 ,8 (paalhelling 3 : 1)
48,6
idem
48,6
idem
49,2
idem
49,4
idem

47,5
46,3
46,8
46,8
46,9
47,4
46,3
44,8
45,7
45,3
45,3

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

49,7
48,2
46,2
45,9
45,4
45 ,3

idem
(paalhelling
(paalhelling
(paalhelling
(paalhelling
(paalhelling

3,5
4
1.0
15
20

:
:
:
:
:

1)
1)
1)
1)

l

f 1)

1)

TREKPALEN
Verticale ontbondene van de trekkr~c.1t per 1 m muirlengte
Trek in puntrich:i g (paalhelling 3 : 1) per 1 m muurlengte
Trek per paal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35,7 t
37,4 t
26,2 t

Ter controle zullen wij denzelfden muur berekenen volgens de methode der
paalkopverplaatsingen.
Getallenvoorbeeld volgens de methode der paalkopverplaatsingen. De schutkolkmuren van
de Noordersluis te IJmuiden bestaan uit 23,80 m lange vakken. In onderstaande tabel zijn
2.~ sin2
V

,,.,

2. ~ cos 2
V

,,,

enz. uitgerekend, waarbij v de verhouding voorstelt van de paallengte
.

tot die van de kortste paal (i.c. zijn alle palen even lang in rekening gebracht, omdat de lengten
slechts kleine verschillen vertoonen, dus v = 1).
11j
).

I
II
II
[V
V
i!I
II

II
[X

X

KI
A
B

Aan- Verhouding v
van de paaltal
palen .engte tot die
n f'~i der kortste
paal
rij
17
17
14
14
14
14
14
14
14
14
21
17
17

1
1
1

l
1
1
l
1
1
1
1
l

1

tg

<p

sin

'f!

Ll,333

U,316

0,333
0,333
0,333
0,333
0,333
0,286
0,250
0,100
0,067
0,05
0,333
0,333

0,316
0,316
0,316
0,316
0,316
0,275
0,242

O,IOC
0,067
0,050
- 0,316
- 0,316

~ sin2

q

V

'1

'1

<p

- cos 2
V

q

-5inq.
V

a

• COS<p

1,7
1,7
1,4
1,4
1,4
1,4
1,06
0,82
0,14
0,062
0,052
1,7
1,7
;4 ':>34

1)

cos

J,941.b

1'5,3

0,9485
0,9485
0,9485
D,9485
0,9485
0,962
0,970
0,995
0,998
0,999
0,9485
0,9485

15,3
12,6
12,6
12,6
12,6
12,9
13,1
13,9
14
21
15,3
15,3

5,1
4,2
4,2
4,2
4,2
3,7
3,29
1,4
0,94
1,05
-5,1
-5,1

186,5

27,lo

'.J,l

u,85
3,08
4,63
è,13
7,61
9,06
10,51
11,83
13,15
14,40
15,58
2,85
1,35

n
~a cos 2 q, -asin'f!.
~a 2 cos 2 g,
V
V
• cos q, V
13,')
47,1
58,4
77,3
96
114
136
155
183
202

4,'.J

11,8

43,5
20,6

15,7
19,5
25,7
32
38
38,9
39
18,4
13,5
16,4
-14,5
- 6,9

14,5
27
474
730
1033
1430
1834
2404
2903
5094
124
28

1473,'±

240,2

32î

Deze palen zijn volbelast indien laagste kolkstand onder den palenvloer heerscht (trapezium

ab"cd).
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16107

Nu 1s, in aanmerking genomen, dat de muurvaklengte 23,80 m 1s:
27,18 X + 186,5 Yo + 1473,4 W = 23,80 X 282,2 t
14,53 Xa + 27,18 Yo + 240,2 wo = 23,80 x 91,6 t
240,2 X + 1473,4 Ya + 16107 w = 23,80 X 2684 ttn
of X = 109,3
Yo =
5,87
wo =
1,80
De werkelijke paalkrachten volgen nu uit het onderstaande staatje:
0

0

0

0

0

WERKELIJKE PAALKRACHTEN
Paalrij
no.

X0

I

sin

<p

y 0 cos

34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
30
26,4
10,9
7,3
5,5
-34,5
-34,5

II
III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
A

B

rp

5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,7
5,7
5,9
5,9
5,9
5,6
5,6

"'o a cos
1,5
5,3
7,9
10,5
13

15,4
1_8,2
20,7
23,8
25,9
28
4,9
2,3

<p

Totaal
(per paal)

41,6
45,4
48
50,6
53,l
55,5
53,9
52,8
40,6
39,l
39,4
-24
-26,6

Opmerking. Nu de palen A en B op trek worden belast, zou de berekening
moeten worden herhaald met de halve trekpaallengte (blz. 462), doch deze berekening kan achterwege blijven, omdat.de gevonden verschillen zeer klein zullen zi;n.
Vergelijking van beide berekeningswijzen. Wanneer wij de resultaten
van beide methoden met elkander vergelijken, constateeren wij, dat de resultaten
vrij goed met elkander in overeenstemming zijn. De werkelijkheid zal liggen
tusschen beide in: de aanname, dat de palen uitsluitend op de punt dragen (methode
der paalkopverplaatsingen) zal, vooral voor lange palen, niet vol~omen juist zijn. ·
Voorts merken wij op, dat de methode der paalkopverplaatsingen in alle
gevallen bruikbaar is en de andere slechts in speciale gevallen1 zooals het hierboven
beschouwde.
·

4.

Sluishoofdmuur (tweede geval).

Bij sluishoofdmuren maken wij onderscheid tusschen muren, welke slechts
door horizontale krachten, loodrecht op de sluisas, worden belast en muren,
welke bovendien weerstand hebben te bieden aan krachten evenwijdig daaraan
(fig. 37, muren K, resp. N en R).
Wij zullen beginnen met de eerste aan een beschouwing te onderwerpen
en zullen uitgaan van de formules (4) en (5) van blz. 463, waarin wij ~: y gelijk
stellen aan y en
0
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~-r:

w

gelijk aan

w0 •

De vergelijkingen worden dan:

Getallrnvoorbeeld (fig. '277)

Fig. 277.

Verhouding n van
het aantal palen
per rij

Nummer van
de paalrij
I
II
III
IV
V

+

22w 0

V en 22y0

V

2
2
1
1
2

1
1
1
1
1

=

n
-

Verhouding van de
paallengten

2
2
l
1
2

1
Dus 8y 0

Palenplan van een muur. Maten in m.

-

1

+

92m0

=

1

-

n

-a

~a•

V

V

4

10
8

3
1
0

3
1
0

50
32
9
1
0

22

92

a

5

-

1

M, waaruit y0 en w0 zijn op te lossen.

Ook in dit geval zal men het palenplan sneller kunnen bepalen door den
muur op staal gefundeerd te denken en het belastingsdiagram over de palen te
verdeden en het verkregen resultaat te controleeren met de methode van de
paalkopverplaatsingen.
Voor het geval de muur tevens weerstand zal moeten bieden aan krachten
evenwijdig aan de sluisas, zullen naast verticale palen ook schoorpalen moeten
worden geplaatst in vlakken evenwijdig aan de sluisas. Alsdan zal doorgaans slechts
kunnen worden gewerkt met de ~ethode der paalkopverplaatsingen, welke dan
een minder eenvoudig aanzien zal verkrijgen.
Beschouwingen. Blijken in sommige gevallen enkele paaldrukken te hoog
te zijn, dan zal het palenplan, vooral als het palen betreft langs den voor7 en achterkant van den muur (tusschenliggende palen zouden wel wat in den grond mogen
worden gedrukt, mits de uiterste palen daardoor niet te zwaar zullen worden
belast), doorgaans moeten worden herzien. Uiteindelijk komt men wellicht tot
het resultaat, dat de muur lichter is geworden, dan bij fundeering op staal (doelmatige concentratie van palen of plaatselijke verzwaring van de paaldoorsnede).
Het kan gewenscht blijken den muur een breederen aanleg te geven, bv.
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met behulp van een teen of een spoor of door algeheele verbreeding naar achteren.
Men make den teen of spoor stijf om te voorkoment dat de er onder aanwezige
palen belangrijk minder zullen dragen dan uit de berekening zou volgen.
Een damwand onder den muur als dragend element brenge men in rekening
als één paalrij en ook als drie rijen (zie blz. 102).
b.

Damwanden.

Verankerde damwanden. Meestal worden verankerde damwanden toegepast (fig. 278), waarvan de globale berekening volgt.

B~ B MOMENT O

Fig. 278.

Verankerde damwand.

Gesteld de wateroverdruk achter den wand is Wit de actieve gronddruk
Ga en de tegenwerkende passieve GP; het anker vat den wand in A, de ankerkracht is Ak•
·
Men neme den onderkant van den damwand aan op een bepaald peil en
onderzoeke of dat juist gekozen is. Hiertoe neme men de momenten der uitwendige
krachten om A. Dan is Mw+ Mea= Mep• ·
Indien blijkt, dat het in de vergelijking tot uitdrukking gebracht evenwicht
aanwezig is, is het peil tot waarop de damwand reikt juist gekozen. Vervolgens
berekene men uit de vergelijking
W 1 + Ga = Gp + Ak
de ankerkracht Ak. Blijkt deze zoo groot, dat zij moeilijk door een ankerplaat
is op te nemen, zoo brenge men deze lager aan (hellend anker) of legge het anker
op lager peil (horizontaal anker), in welk laatste geval de ankerkracht weer zal
worden vergroot. Is ten slotte het uitwendig evenwicht van den wand juist bevonden,
dan onderzoeke men het maximum in den wand optredende moment, d.î. ter
plaatse waar de dwarskracht nul is, bv. in B.
Dan is Ak = Wboven B + Ga boven B
Blijkt het maximum moment in den wand te groot, dan plaatse men het
anker lager.
Wanneer het anker zoo laag zou moeten worden geplaatst, dat het gedeelte
van den dJmwand daarboven te veel zou doorbuigen of wanneer het moment
in de damplanken ter plaatse van het anker te groot zou worden, dan verankere
men dat gedeelte met een secundair anker, dat minder lang behoeft te zijn dan
het hoofdanker (zie fig. 171). Het secundair anker ontlast het hoofdanker niet.
Soms blijkt het noodzakelijk twee ankers boven elkander aan te brengen
(twee hoofdankers). Alsdan neemt men aan, dat het bovenste anker opneemt
de kracht volgens de drukfiguur in welks zwaartelijn het is geplaatst. Door het
bovenste anker wordt het onderste ontlast, doch het moment in den damwand
zal er grooter door worden.
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Is de ankerkracht per m wandlengte bekend, dan bepale men den ankerafstand l
welke een veelvoud moet zijn van de plankbreedte, daarna de benoodigde gordingen
(Mgording = 1 / 10 • ankerkracht per m'. l2). Vervolgens wordt de grootte van de
ankerplaat bepaald. De er tegen werkende passieve gronddruk moet met de ankerkracht evenwicht maken. Blijkt de plaatlengte ongeveer gelijk aan l te zijn, dan
neme men een doorloopende betonnen plaat.
Verv?lgens moet de volgplaat worden berekend. Bij betonnen ankerplaten
mag de door de volgplaat uitgeoefende druk 40 à 50 kg/cm 2 ( = toe te laten betonspanning) niet overschrijden. Is de volgplaatgrootte aldus bepaald, dan vergroote
men het oppervlak met dat van het gat tot doorlating van het anker. Is de plaat
vierkant (logisch geval), dan is de volgplaatzijde bekend. Het maximum moment
in doorsnee 1-1 (fig. 279) neme men gelijk aan het moment van den druk tegen het
gearceerde oppervlakt.

Fig. 279.

Volgplaat.

Fig. 280.

Onverankerde damand.

De tegen den damwand rustende volgplaat mag zeer klein zijn (staal tegen
staal) .. Niettemin verzuime men niet haar te berekenen. De dikte ervan zal
tegenvallen !
Evenmin vergete men de bouten met volgplaten te berekenen van de niet
door het anker gegrepen planken, van de planken dus, welke aan de gordingen
zijn bevestigd.
Onverankerde damwanden. Is de damwand niet verankerd (fig. 280),
dan is het moment om J, den aangenomen onderkant van den damwand:
Map= Mw+ Maa,
Aldus zou probeerenderwijze de onderkant van den damwand kunnen worden
bepaald. Het zal evenwel blijken, dat GP > W + Ga is, omdat GP aan een veel
geringeren arm werkt, dan W en Ga, In J zal dus een kracht P moeten werken,
welke geen moment geeft om J. Deze puntlast zou echter niet door den grond in J
kunnen worden opgenomen. Daarom zal de damwand dieper dan tot J moeten
reiken, ongeveer zooveel dieper als noodig is om P door passieven gronddruk (Q)
te doen opnemen. Aldus zal de onderkant van den damwand moeten komen te
liggen in D. Door het probeerende wijze oplossen van twee hoogere-graadsvergelijkingen met twee onbekenden (bv. HJ en JD) zijn de peilen van J en D
te berekenen.
Bedoelde vergelijkingen zijn Map = Mw + Maa + MQ enGp = W + Ga + Q.
Onlogisch is de overgang in passieven grond druk ter weerszijden van J. Daarom
wordt wel aangenomen, dat de drukfiguur begrensd wordt door de lijn GM in
de plaats van G JDM. Deze complicatie van de berekening is overigens van zeer
geringen invloed op het eindresultaat.
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Kistdammen. De wrijving van dé grondaanvulling over den ondergrond
moet waarborg geven tegen verschu'ven. De resultante van alle krachten moet
binnen de kern van het grondvlak; gdegen op het peil van de laagste ontgraving
buiten den dam; blijven. De damwanden zijn op elkander verankerd. De binnenste
damwand wordt het zwaarst belast (grond- en waterdruk gelijk van teeken).
Daarom is het gewenscht deze te draineeren op het lage water; c.q. op den drogen
bouwput.

470

B.

KEERSLUIZEN EN ANDERE SLUIZEN.
HOOFDSTUK X

Keersluizen, inlaatsluizen en uitwateringsluizen.
§ 60

KEERSLUIZEN.

Doel. Keersluizen dienen om te voorkomen, dat de stand van het water
aan één zijde ervan stijgt boven of daalt onder een bepaald peil. Zoolang dat
peil niet bereikt is, staat de sluis dus open en kan scheepvaartverkeer zonder
schutten plaats hebben. Zoolang de beweegbare waterkeering gesloten is, is het
verkeer er door gestremd.
Toepassing. Keersluizen worden bv. gemaakt aan den mond van een haven
in tij gebied of naast een schutsluis, welke door plaatselijke omstandigheden meestal
geheel open staat.
Een voorbeeld van de eerstgenoemde toepassing is de nieuwe keersluis te
Vlissingen, welke voorkom1·, dat het water in de er achter gelegen haven onder
een bepaald peil daalt.
De tweede toepassing treft men aan in het sluizencomplex te Ravenswaay,
ter plaatse, waar het Betuwe-pand van het Amsterdam-Rijnkanaal ten zuiden
van de Lek begint. Dit pand staat gedurende gemiddeld 345 dagen per jaar in
open gemeenschap met genoemde rivier: slechts wanneer de· waterstand op de
Lek stijgt boven 5,55 m boven NAP is het sluizencomplex gesloten en wordt er
geschut. De keersluis werd noodig geacht om te voorkomen, dat, zoolang er niet
behoeft te worden geschut, het scheepvaartverkeer uit het noorden dat uit het
zuiden in de sluis zou moeten passeeren, hetgeen een groote belemmering zou
beduiden.
Als het complex open staat, gaat het verkeer naar het noorden door de keersluis
en naar het zuiden door de schutsluis.
Niettemin beduidt de toegepaste oplossing een aan banden leggen van de
vaart over geruimen afstand. Aangezien niet alle op het kanaal voorkomende schepen
elkander in de 18 m breede schut- en keersluis kunnen inhalen, mag niet worden
geriskeerd, dat zulks juist ter plaatse zou moeten plaats hebben: het inhalen is
dan ook over geruimen afstand niet mogelijk. Het alleen aan schepen tot een
bepaalde breedte toestaan elkander in de gevaarlijke zone in te halen, ZJU aanleiding
geven tot misverstanden.
Bij de dubbele 26 m wijde keersluis in het Amsterdam-Rijnkanaal nabij
Jutphaas is praktisch voldoende ruimte voor inhalen aanwezig. Alleen zou zulks
verboden moeten worden voor schepen met meer dan 10 m breedte (10 m breede
schepen zouden nog kunnen passeeren op het oogenblik, dat zich het breedste
Rijnschip - 14,20 m breedte - tusschen de sluismuren van de sluis bevindt),
Constructie. Constructief is een keersluis feitelijk gelijk aan een sluishcofd
van een schutsluis met door aarden beloopen begrensde kolk.
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Wijdte. Een keersluis verschilt dikwijls in de wijdte van het sluishoofd
van een schutsluis, omdat de schepen er veelal in volle vaart doorheen moeten
varen. In dat opzicht is zij met een brug te vergelijken (zie de tabel op blz. 7).
Een keersluis zou niet wijder behoeven te zijn dan een royaal opgezette schutsluis voor de groote vaart, omdat daarbij de overbreedte reeds groot zal zijn.
Ook voor de binnenscheepvaart behoeft een keersluis niet steeds wijder dan een
schutsluis te zijn, nl. wanneer zij in de plaats zou komen van een schutsluis, welke
op massa-schuttingen is ontworpen en derhalve belangrijk wijder is dan de breedte
van de grootste ter plaatse in de vaart zijnde schepen, zooals in het sluizencomplex
t~ Ravenswaay.
De keersluiswijdte is te beperken door de muren met hout te bekleeden
(§ 26 en fig. 74), zoodat eventueele aanraking met een schip noch voor het schip,
noch voor den muur schadelijke gevolgen zal hebben. Zulks is vooral van belang
voor schutsluizen, welke doorgaans open staan en die feitelijk ook keersluizen zijn
(bv. de schutsluis in het Smalweesp ten westen van het Merwede-kanaal, wijdte 9 m).
Wachtplaatsen. Voor keersluizen, welke toegang geven tot een tijhaven,
zullen de schepen gemiddeld langer moeten wachten dan voor een schutsluis.
Vandaar, dat de wachtplaatsen voor een keersluis veelal langer zullen moeten wezen
dan voor een schutsluis,
Aantal waterkeeringen. Wanneer een schutsluis voorzien is van ten
minste twee sluishoofden, welke in staat zijn het hoogste water te keeren, behoeft
bij defect aan een der beweegbare waterkeeringen niet te worden gevreesd, dat
op het erdoor afgesloten kanaalpand ontoelaatbare waterstanden zullen voorkomen:
de beweegbare waterkeeringen zijn elkanders reserve.
Bij een keersluis is deze reserve slechts aanwezig indien zij voorzien wordt
van een dubbele beweegbare waterkeering. Het is dan ook gewenscht een keersluis
aldus te voorzien.
V 1 is sin gen. Wanneer een keersluis doorgaans gesloten kan blijven en
slechts zeer zelden behoeft te worden geopend (bv. de reeds genoemde keersluis
te Vlissingen, wijdte 35 m, welke alleen behoeft te worden geopend voor het
doorlaten van een op een scheepswerf gebouwd schip), zouden de kosten aan
het verdubbelen van de beweegbare waterkeering verbonden, te hoog zijn te
achten: de kosten van het bouwwerk zouden er zelfs vrijwel door verdubbeld
worden, te Vlissingen, afgezien van het feit, dat praktisch geen voldoend groote
bouwput kon worden gevormd 1 ). Daarom is daar een reserve-keering gemaakt,
welke de lengte van het sluishoofd nauwlijks beïnvloedt en welke bestaat uit een
schipdeur, die slechts wordt verwijderd om een schip door te laten, om daarna
onmiddellijk weer in haar sponning te worden geplaatst. Te Vlissingen wordt
de schipdeur als verkeersbrug gebruikt: de voor de sluis toegepaste puntdeuren
zijn daar minder geschikt voor. Voor dagelijks gebruikte keersluizen zou een
schipdeur te omslachtig zijn.
Ravenswaay. Te Ravenswaay deed zich het bijzonder geval voor, dat
de keersluis bij toenemende scheepvaart later tot schutsluis moest kunnen worden
verbouwd, zonder totale stremming van de vaart. Het bleek dan ook voordeeliger
niet beide beweegbare waterkeeringen in één hoofd te vereenigen, maar onmiddellijk
beide sluishoofden van de toekomstige schutsluis te bouwen, elk met één beweegbare waterkeering. Het verschil tusschen de schutsluis en de "keersluis" is nu
gelegen in de voorloopige afwezigheid van de motoren voor de bewegingsmechanis1)
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Zie § 14 en fig. 23b.

men der deuren, in de lengte en de plaats der remmingwerken tusschen de hoofden
en in de inrichting der wachtplaatsen voor schepen buiten de sluis (fig. 161).
Verval, dat onder het sluiten van de beweegbare waterkeering kan
ontstaan. Voor keersluizen in het algemeen komt het er op het tijdig sluiten

van de beweegbare waterkeering ten zeerste aan, omdat moet worden voorkomen,
dat er voor de deuren hinderlijke stroomingen in optreden. Voor punt- en normale
roldeuren is het gewenscht voor het sluiten een oogenblik op te zoeken, waarop
het water in de keersluis nagenoeg tot stilstand is gekomen.
Wordt een deur in stroomend water gesloten, zoo zal er bovenstrooms een
opstuwing ontstaan en benedenstrooms een afzuiging. Beide zijn evenredig met
de. stroomsnelheid van het water.
P 1 o t s e 1 i n g s 1 u i t e n. Indien de beweegbare waterkeering plotseling
geheel gesloten wordt (fig. 281), de opstuwing er tegen 17 wordt genoemd, de
snelheid van het stroomende water per sec u is, de waterdiepte p, dan stroomt
.faö
1)

-DEUR

~c

a

•-+•_j_________________11)
vgp

.!!,.,.

E
OPPERVLAl<TE

E'

ft80C = OPPERVLAKTE
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Fig. 281. Opstuwing van het water bij het plotseling sluiten van een sluisdeur in stroomend water.

per sec en per eenheid van breedte een hoeveelheid water naar de beweegbare
waterkeering, welke gelijk is aan pu. Deze wordt als translatiegolf teruggekaatst
(zie § 8). De inhoud der niveauverhooging per sec. is 17 V gp en gelijk aan pu.
Dus 11 = ~:p =

uVt

De golf, welke zich met een snelheid V gp van de deur af voortplant, zal
overal onder haar kop de snelheid u van het water tot nul reduceeren. Soortgelijke
golf, evenwel negatief, zal zich beneden de waterkeering voortplanten, overal onder
haar kop de snelheid u teniet doende. Indien de afmetingen der wateren ter weers'zijden van de waterkeering gelijk zijn, moet deze dus een niveauverschil keeren gelijk

VP.

aan 2 11 = 2u

g

Voor het geval het water aan één zijde van de sluis zeer breed

ware, zou ter plaatse de hoogte van de golf zijn te verwaarloozen en is dus het
totale te keeren verval de helft.
Getallenvoorbeeld: u

=

1 m/sec; p

=

4 m; 2~ = 2. 1.

V 104

=

1,26 m!

L a n g z a a m s 1 u i t e n. In de praktijk zal plotseling sluiten van de
beweegbare waterkeering niet voorkomen. Bij langzame sluiting zal de snelheid
van het stroom ende water geleidelijk tot nul worden gereduceerd: ter weerszijden
van de waterkeering zal een verhang ontstaan. Ongelukkigerwijze heeft zulks, zooals
Koch-Carstanjen in "Bewegung des Wassers und dabei auftretende Kräfte"
op blz. 142 uiteenzetten, op den golfoploop praktisch geen invloed.
Onder omstandigheden kunnen gunstig op den golfoploop werken de golven,
welke tegengesteld aan de eerstbeschouwde zijn en ontstaan bij de ovèrgangen
van het betrekkelijk nauwe sluisgebouw naar de wijdere voorhavens'. Deze omstan-
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digheden zijn praktisch altijd aanwezig, omdat de tegengestelde golven de waterkeering z4llen hebben bereikt voordat deze geheel zal zijn gesloten. Zij zijn moeilijk
theoretisch in rekening te brengen en zouden proefondervindelijk in een waterbouwkundig laboratorium kunnen worde_n nagegaan.
Aanduiding van het juiste oogenblik van sluiten en openen van de
beweegbare waterkeedng. Uit bovenstaande volgt, dat het sluiten van de
beweegbare waterkeering van keersluizen slechts bij zeer kleine stroomsnelheden
van het water mag geschieden. Weliswaar zijn deurtypen toe te passen, welke
ongevoelig zijn voor het te verwachten verval, doch terugkaatsende golven kunnen
schadelijk zijn voor de op de sluis aansluitende wateren (zie blz. 35).
De moeilijkheid is het juiste tijdstip van sluiten automatisch te doen aangeven,
omdat er ter wille van de scheepvaart geen toestel kan worden geplaatst in de (
doorvaartopening. De aanduiding van het juiste tijdstip zou kunnen geschieden ·
met een in of achter een der muren in een riool geplaatst toestel. Het riool moet
gesloten zijn zoolang de sluis keert. Het toestel zou kunnen bestaan uit een om
een horizontale op kogellagers loopende as draaibare grootendeels uitgebalanceerde
klep, welke door den waterstroom een uitwijking zal vertoonen uit den loodrechten
stand. De maximale uitwijking van de klep zou door stuiten kunnen worden
begrensd. Is de waterstroom zoo gering, dat de deur kan worden gesloten, dan
zou in den daarbij behoorenden stand van de klep een proefondervindelijk af
te stellen electrisch contact voor de aanduiding van het tijdstip kunnen zorgdragen.
Bij deze oplossing hebben door voorbijvarende schepen of door wind opgewekte
waterstroomingen geen nadeeligen invloed.
Het juiste oogenblik, waarop de @leur kan worden geopend kan worden aangeduid als beschreven in § 51.
Deurtype. Als beweegbare waterkeering voor keersluizen leenen zich het
beste hefdeuren, welke in stroom end water kunnen worden gesloten. Over het
algemeen is de min of meer beperkte doorvaarthoogte daarvoor een bezwaar,
doch voor niet te groote sluizen is er wel aan tegemoet te komen (zie § 3463).
Voor het geval de doorvaarthoogte geheel onbeperkt zou moeten zijn is het bezwaar
van hefdeuren - de min of meer beperkte doorvaarthoogte - op eenigszins omslachtige wijze te ontgaan. Een voorbeeld hiervan levert de keersluis in het oostelijk
randkanaal van den Noordoostpolder, deel uitmakende van de drooglegging van
de Zuiderzee (zie artikel van Ir. F. L. van den Bom in "Weg- en Waterbouw"
van Juni 1943).
·
De hefdeur wordt geheven door loopkatten, welke verrijdbaar zijn langs
een baan dwars over de sluis, welke baan een onderdeel is van den arm van èen
op een der sluismure.n opgestelde torenkraan. Belast, rust die .arm eenerzijds op
de "toren", anderzijds op een staalconstructie, welke op den overstaanden muur
is opgesteld. Na het heffen wordt de deur zijwaarts gereden totdat zij komt te
hangen boven het sluisterrein aan de staalconstructie. Ten slotte wordt de arm
van de torenkraan een kwartdraai gezwenkt. Bij deze oplossing zouden contragewichten een groote complicatie geven: deze zijn dan ook niet toegepast.
Het systeem is dus alleen bruikbaar, wanneer het deurgewicht van dien aard
is, dat geen contragewichten noodig zijn. Voor drukbevaren schutsluizen zouden
de manipulaties te tijdroovend zijn, in het onderhavige geval - tweemaal openen
en sluiten van de deur per etmaal - is de oplossing fraai te achten.
Opgemerkt zij nog, dat de fundeering van de staalconstructie, waaraan de
deur in open stand komt te hangen, wel eenige ruimte naast de sluis vereischt>
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doch geen breederen sluisput. Evenals de staalconstructie zelve vordert zij slechts
geringe extra kosten.
Voor het geval de doorvaarthoogte onbeperkt moet wezen, zouden ook roldeuren kunnen worden gebezigd, indien deze langs den drempel en van boven
van rollen met verticale as zijn voorzien ten behoeve van het bewegen onder
waterdruk. De bovlc'.nrollen zouden kunnen rijden over aan een beweegbare brug
bevestigden rail, aan welkt: brug de deur tevens met andere rollen (rollen met
horizontale as) is opgehangen. Dergelijke beweegbare afsluiting is toegepast bij
de in 1942 voltooide Ir. de Koek van Leeuwensluis te Gouda, welke sluis bestaat
uit een schutsluis met er naast een 9 m wijde keersluis. Ook zou de bovenrol
kunnen zijn in den geest als beschreven op blz. 313 (schutsluizen te St. Nazaire
en te Bremerhaven).
Aan de toepassing van op bovenstaande wijze voorziene roldeuren kleeft
het bezwaar, dat de waterdichtheid zal geven (vergelijk blz. 345, vlakke wielschuiven), doch daaraan is met veerende platen teg~moet te komen, zij het ook
na het overwinnen van complicaties. Betere tegemoetkoming aan het bezwaar
kan worden verkregen door het toepassen van een afdrukinrichting, welke zou
kunnen bestaan in het verdraaien van excentrisch gemaakte assen van alle rollen
(de onder- en bovenrol zooveel mogelijk op één as gemonteerd) vóór en na het
bewegen van de deur.
Voorts is een bezwaar te achten de onbereikbaarheid en daardoor het aan
de controle onttrokken zijn van de onderste rollen. Voor kleine roldeuren, welke
op eenvoudige wijze met een veel voorkomenden drijvenden bok uit het water
zijn te lichten, is dat bezwaar niet onoverkomenlijk te achten. In andere gevallen
verdient het aanbeveling de constructie der onderrollen zoodanig te maken, dat
zij ter controle boven water zijn te halen en daarna weer nauwkeurig op de juiste
plaats terug te brengen (monteeren op sleden) en verder dat zij van slibdichte
lagers zijn voorzien en met hoogedrukvetpompen automatisch worden gesmeerd.
Waaierdeuren zouden bij keersluizen op haar plaats zijn, doch toepassing
daarvan wordt ontraden van wege het dure betonwerk (zeer diepe deurkassen
met ingewikkelden vorm, mede door de noodzakelijke riolen met schuiven).
Het minst geschikt voor de afsluiting van keersluizen zijn feitelijk puntdeuren,
hoewel deze er meestal voor worden toegepast, omdat de doorvaarthoogte er
onbeperkt bij is en aldus het goedkoopste bouwwerk kan worden verkregen.
Voorkom(n moet worden, dat deze deuren door den waterstroom worden meegesleurd,en met een schok zullen dichtslaan. Daarom worden er ::ian de bewegingswerktuigen van dergelijke deuren in keersluizen zware eischen gesteld. Bij dat
deurtype komt het er uitsluitend op de goede werking van het verklikkerapparaat
of, bij gebreke daarvan, op de oplettendheid van het personeel, aan (sluiten in
stilstaand water, bv. bij kentering van het tij, zooals bij de eerder genoemde
keersluis te Vlissingen). Wordt het juiste tijdstip van sluiten verzuimd, dan moet
er maar op worden vertrouwd, dat de dichtslaande deuren niets beschadigen.
Het kan evenwel voorkomen, dat het noodzakelijk is de deuren in stroomend
water te kunnen sluiten. Alsdan moeten zij wringvast worden geconstrueerd (zie
voor het beginsel fig. 197) eq moet het bewegingswerk zoo zwaar zijn, dat het
in staat is de deuren dicht te vieren.
· Bij de sluis te Terhorne (Friesland) in den vaarweg Lemmer-Groningen,
die in beginsel zal worden gebouwd volgens fig. 12 en die normaal geheel
open zal SLaan, zal zich het geval voordoen dat de deuren (puntdeuren) van
tijd tot tijd, als de stroom door de s:uis te sterk worC:t, gesloten moeten worden
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en dat de schepen daarna gedurende geruimen tijd zullen moeten worden geschut. Daarbij zal het vieren van de deuren mogelijk worden gemaakt door
een afzonderlijke vierinrichting, welke haar nabij den bovenkant van den
voorhar vastgrijpt (alsdan: kleinste kracht op vierinrichting en op meest eeneenvoudig wijze wringvast maken van de deur). De vierinrichting bestaat uit .
een schijf, welke aan de deur verbonden kan worden en waaromheen een staaldaad loopt, waarvan het eene einde aan het betonwerk van de sluis verbonden is en het andere aan een trommel, die aangedreven wordt en daarbij
den draad opwindt. Een klein nuttig effect van de machine is in dit geval
gunstig (bv. dubbele wormoverbrenging,) omdat dan met een lichteren motor kan
worden volstaan.
Voor het vieren in stroomend watu brengt men, door het insteken
van de as, de verbinding deur-schijf tot stand. De deur wordt vervolgens door
de normale van een vloeistofkoppeling voorziene bewegingsinstallatie opengedrukt; op een gegeven oogenblik heeft de stroom er vat op. Aangezien de
normale deursnelheid grooter is dan de vierinrichting toelaat, zal de vloeistofkoppeling alsdan slippen (motor zal sneller draaien dan met deursnelheid
overeenkomt).
Verzanden dèurbaan. Aangezien de deuren der meeste keersluizen niet
onophoudelijk worden gebruikt, is voor rol- en puntdeuren rekening te houden
met verzanding of aanslibbing van de deursponning (deurbaan): de op blz. 380
genoemde weerstand W 6 kan groot zijn. Vandaar, dat het gewenscht is de deur( en),
voor de scheepvaart noodig of niet, periodiek te bewegen: zoodoende voorkomt
men hinderlijke verzanding of aanslibbing van de baan. Proefondervindelijk is
dat menigmaal bewezen. Zoo werden de deuren van de schutsluis in de derde
haventoegang te Wilhelmshaven kort na den vorigen oorlog bijna niet meer
gebruikt. Bijgevolg waren zij na weinige maanden onbeweegbaar. Weliswaar is
de slibval daar buitengewoon groot.
Keersluizen in het eb- en vloedgebied zullen vanzelf voldoende dikwijls
worden bewogen om hinderlijke verzanding of aanslibbing te voorkomen.
§ 61.

INLAAT- EN UITWATERINGSSLUIZEN.

Doel. Inlaat- en uitwateringssluizen, deze laatste ook wel spuisluizen
genoemd, worden toegepast, wanneer water in- of uit een kanaal moet worden
gebracht. Feitelijk zijn beide soort kunstwerken dezelfde: hetgeen voor ,het eene
water inlaatsluis is, is voor het andere uitwateringssluis.
Soorten. Men onderscheidt automatische en niet-automatische inlaat- of
uitwateringssluizen. Van de eerste zijn die, welke van een zelfwerkende waterkeering zijn voorzien, zooals wachtdeuren, de eenvoudigste. Het is gewenscht
voor reserve nog een tweede keering aan te brengen, bv. een schuif, welke dan
tevens dient om den doorvoer van water te kunnen stremmen.
Vergelijking met keersluizen. Niet-automatische inlaat- of uitwateringssluizen zijn in wezen gelijk aan keersluizen, echter met dien verstande, dat geen
rekening behoeft te worden gehouden met scheepvaart en dat daarentegen de
constructie zoodanig moet zijn, dat de weerstand, welke het water er in ondervindt,
zoo klein mogelijk is (hydraulisch juist tracé der muren, grootere afrondingen enz).
Beweegbare waterkeering. Als beweegbare waterkeering van niet-automatisch werkende sluizen komen hier vooral vlakke schuiven in aanmerking,
welke niet hooger behoeven te worden geheven dan tot het peil van het hoogste
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water. Voor grootere objecten zijn zij feitelijk hefdeuren, welke minder hoog
behoeven te worden geheven en waarbij de snelheid van bewegen veel geringer
is (bv. 0,01 m/sec).
De wachtdeuren voor automatisch-werkende sluizen moeten zwaar worden
geconstrueerd, omdat zij bestand moeten zijn tegen klepperen bij kentering van
het tij of wanneer de waterstanden aan weerszijden er van om gelijk water heen
schommelen (zie overigens blz. 282).
"
Vergrooting capaciteit. Wij merkten reeds op, dat de capaciteit van de
beschouwde sluizen zooveel mogelijk moet worden vergroot: hoe grooter capaciteit,
hoe kleiner bouwwerk. Aan de instroomzijde moeten de kanten royaal zijn
f1fgerond, aan de andere zijde moet de doorstroomopening zeer geleidelijk worden
verruimd, echter zoodanig, dat de stroomdraden de wanden en den bodem blijven
volgen. Een grootere afwijking van de sluisas dan ongeveer 1 : 11,5 is in dat
opzicht ongewenscht (hoek van divergentie 10°). Het afronden van de kanten
der uitlaatopening heeft hydraulisch geen zin: de stroomdraden zouden zich er
niets van aantrekken. W elstandshalve is eenige afwerking dezer kanten wel
gewenscht (tegen afbrokkelen).
Afdekking. Tenzij bijzondere omstandigheden daartoe nopen, heeft het
weinig zin de inlaatkanalen van de sluis te voorzien van een afdekking met den
onderkant op een lager peil dan dat van het lage water. Wordt zulk een afdekking
gevorderd, bv. indien de beweegbare waterkeering bomvrij zou moeten worden
gemaakt, dan kan de capaciteit aanzienlijk worden vergroot door de kokers naar
de uitstroomopening toe zooveel mogelijk te vergrooten (fig. 165, gecombineerde
in- en uitlaatsluis). De afdekking zal zoo laag moeten reiken, dat geen lucht door
de schuifschachten wordt aangezogen, omdat de capaciteit daaronder zeer zou
lijden. Globaal kan worden gezegd, dat de schuifschacht even diep onder het
lage water moet reiken als het verval groot is.
Voordeel van een dergelijke vormgeving aan de sluis is, dat de schuif zoo
klein mogelijk kan worden, Voorts zou de ten behoeve van de schuiven vrij groote
pijlerdikte naar het uitstroomeinde toe vrijwel tot nul kunnen worden gereduceerd
(bij het kunstwerk volgens fig. 165 moesten de pijlers om bijzondere redenen
massaal zijn): de totale breedte van het kunstwerk zal, ondanks de aanwezigheid
van pijlers, aan den afvoer dienstig worden gemaakt.
Nadeel van den gesloten kokervorm is, dat de sluis niet kan worden gebezigd
voor het spuien van ijs.
Nadeel van een afdekking van een spuisluis, waarvan de onderkant gelegen
is boven den laagsten waterstand, doch onder den hoogsten, is, de stoot van een
golf, welke het plafond raakt en door de schuiven moet worden opgevangen.
Deze moeten bijgevolg extra zwaar worden geconstrueerd.
Stortebedden. Zeer belangrijk zijn voor spuisluizen de stortebedden,
vooral het benedenstroomsche. De geconcentreerde waterstroom uit de sluis,
welke bij spuien bij groot verval zal ontstaan, en die, in tegenstelling met schutsluizen, uren achtereen kan aanhouden, zal zonder meer nog over geruimen
afstand zijn eigen weg vervolgen: de snelheid van het uitstroomende water zal
slechts uiterst langzaam afnemen. Hoe breeder waterstroom, hoe langzamer die
snelheid zal afnemen: de verwijding van den straal heeft alleen plaats nabij de
zijbegrenzing. Het Verdient dan ook overweging - veelal is zulks evenweX niet
mogelijk - de uitwateringssluis samen te stellen uit verspreid staande kokers,
doch men kieze den onderlingen afstand ervan niet te klein !
De eenvoudigste stortebedden zijn zinkstukken. Hoe feller stroom, uit hoe
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zwaarder elementen de bestorting moet bestaan (zie § 22; blz. 129). De lengte
van het stortebed; gemeten volgens de stroc mrichting, mag niet te klein zijn:
er mag geen ontgronding voorbij het stortebed ontstaan. In verband met het
ontstaan van wervelstroomen nabij de uitmonding van het kunstwerk buiten de
waterstralen, mag het stortebed ook niet te smal worden gemaakt.
Veelal worden stortepedden van beton vervaardigd. Het voordeel daarvan
is, dat het aanzienlijk kan worden verkort. Door het benedenstroomsche einde
af te zoomen met een er boven uit stekenden drempel (of met tanden) kan worden
bereikt, dat de waterstroom. omhoog wordt grworpen en den onbeschermden
bodem eerst op eenigrn afsrand daar voorbij zal raken. De ontgronding zal dan
niet voor het stortE b d g:vaarlijk wordrn. Fraafrr en secuurd, r oplossing wordt
verkngen door het betonnen stortebed op paLn te fundeeren: mocht de ontgronding
op den duur het stortebed g"deeltelijk ondermijnen, dan zou het betonwerk er
niet onder lijden. Ook wordt een veilige oplossing verkregen door een op staal
gefundeerd betonnen stortebed aan het benedenstroomsche einde te voorzien van
een voldoend langm en teg".n vooroverkomen gewaarborgden damwand (fig. 165).
Voor het geval de sluis in een volgens de lengte-as aanwezig kanaal loost,
moet worden voorkomen, dat de te verwachten bodemverdiepingen voorbij het
stortebed de oevers in gevaar brengen. Zulks is te bereiken door te bevorderen,
dat de verdiepingen niet onmiddellijk langs de oevers ontstaan (fig. 165),
Te krap opgezette stortebedden baren den beheerder van de spuisluis groote
zorg en vorderen buitensporig hooge onderhoudskosten.
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Fig. 282a.

Loozingswerk ter plaatse waar de Bolksbeek uitkomt in het Twentekanaal.

Het nemen van proeven in een waterbouwkundig laboratorium, gepaard aan
waarnemingen bij uitgevoerde werken, is voor de vaststelling van het ontwerp
van stortebedden zeer noodzakelijk te achten. Men neme evenwel nimmer genoegen
met laboratoriumproeven in nauwbegrensde modellen (meetgoten), maar beschouwe ook de stroomingen onmildellijk buiten het bouwwerk, loodrecht
- op zijn as!
§ 62.

LOOZINGSWERKEN OF OVERLATEN.

Definitie. Loozingswerken of overlaten zijn automatisch werkende uitwateringssluizen zonder beweegbare waterkeering. Zij komen bv. voor, waar
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een beek bij overschrijding van een bepaalden waterstand haar water in een
kanaal loost, waar een afvoerkanaal van bemalingswater, dat op een constant peil
moet worden gehouden, in een kanaal uitkomt, of waar een kanaal, ondanks het
waterbezwaar, een bepaald peil niet mag overschrijden.
Voorbeeld loozingswerk voor beekwater. Een voorbeeld van het eerste
geval treft men aan, waar de Bolksbeek in het Twenthe-kanaal loost (fig. 282a).
De moeilijkheid daarbij was te voorkomen, dat de scheepvaart op het kanaal er
bij groote afvoeren hinder van ondervindt. Hiertoe zijn proeven genomen in het
waterbouwkundig laboratorium te Delft. Het kunstwerk is een soort stuw met
uitwoelbak en drempel. Het heeft tot taak het water zoodanig te verspreiden,
dat in het kanaal geen voor de scheepvaart toelaatbare snelheden voorkomen en
ontgronding niet zal zijn te vreezen. Op het kunstwerk sluit benedenstrooms een
zinkstuk aan. Het kunstwerk staat scheef (54:17) ten opzichte van de kanaalas,
ten einde den component van de watersnelheid dwars op het kanaal klein te houden.
Bij den maximum winterafvoer van 48 m 3 /sec is de watersnelheid in het kanaal
niet grooter dan 0,5 m/sec: de dwars op de kanaalas staande component is dan
nog kleiner (0,10 tot 0,25 m/sec).
Een tegen den stroom opvarend schip zal eenige meters uit de koers worden
gedrukt, een afvarend schip ondervindt praktisch geen last.
Voor zomerafvoer zijn zes openingen, elk groot 0,60 x 2,35 m, aangebracht.
In het hypothetische geval, dat de afvoer 75 m 3 /sec is, zal geen ontgronding
optreden en is de scheepvaart nog zonder gevaren mogelijk.
Het kunstwerk voldoet aan de verwachtingen.
Voorbeeld loozingswerk voor bemalingswater. Een voorbeeld van een
loozingswerk voor bemalingswater geeft dat in den dijk van het AmsterdamRijnkanaal nabij Utrecht, ter plaatse, waar een afvoerkanaal voor opgepompt
water in dat kanaal uitmondt. Het afvoerkanaal moet op een constant peil worden
gehouden, hetzij dat er gemalen wordt of niet. Het loozingswerk werkt volkomen
automatisch, zonder hulpmiddelen als vlotters e.d. Het is als hevel opgevat (fig.
283). De vorm en afmetingen zijn in voornoemd laboratorium bepaald. Het bleek
·noodig om de afdekking van den bovenstroomschen mond hooger te legien dan

... PEILSCHAAL
5" SCHOTBALKSPONNING
-

:STROOMRICHTING

BREEDTE OOORSTROOMOPENING 3.50 M
HOUTEN DAMWAND

Fig. 283. Loozingswerk ter plaatse waar de Voorvliet uitkomt in het Amsterdam-Rijnkanaal nabij Utrecht·
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de kruin, om te voorkomen, dat de lucht in den hevelkap vóór het aanslaan van
den hevel wordt samengeperst, waardoor het water aanzienlijk boven die kruin
zou moeten stijgen, voordat er water overheen stroomt. Bovendien bleek het
gewenscht een scherpkantig neusje (detail N), aan de benedenstroomsche zijde van
de kruin aan te brengen om het overstroomend water uit elkander te slaan, waardoor lucht uit den kap wordt medegenomen. Wanneer de hevel is aangeslagen,
is de waterstand bovenstrooms van het kunstwerk 0,05 m boven de kruin.
De hevel kan desgewenscht buiten werkirtg worden gesteld door het openen
van aanwezige afsluiters.
Ten einde het ontstaan van ondichtheden door scheuren te voorkomen, is
de verdeelwapening van het beton extra zwaar gemaakt.
Om de capaciteit te verhoogen - de afvoercoëfficiënt blijkt ongeveer 0,6
te zijn - zijn de wanden der doorstroomopeningen zoo glad mogelijk gehouden.
Hiertoe is de bekisting met triplexhouten platen bekleed. Het bleek gewenscht
watervast gelijmd triplexhout te gebruiken om het ontstaan van bobbels door
vocht te voorkomen. Waren de wanden van den hevelkap ruw geweest, dan zou
door de verhoogde turbulentie van het water het aanslaan van den hevel zijn
bespoedigd, doch dàarop werd geen prijs gesteld.
Ter verhooging van den levensduur van het genoemde neusje het kan niet worden onderhouden - is het van roestvrij staal gemaakt.
Voorbeeld loozingswerk voor kanalen. Het voorkomen van het stijgen
van het niveau van een kanaal boven een bepaald peil zou kunnen geschieden
met behulp van de hierboven omschreven kunstwerken. Indien een kunstwerk
volgens fig. 282a te lang zou moeten worden, ware de kruin in plattegrond den
zigzagvorm te geven (fig. 282b). Aan de hoogwaterzijde is de afvoer op het hooge
peil steeds het grootst en op het lage peil het kleinst, aan de laagwaterzijde
juist omgekeerd. De vorm van de kruin is dus zeer doeltreffend!
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Overlaat met groote capaciteit en geringe lengte. Door den oorlog nog niet uitgevo~rd
ontwerp voor den overgang van den Haarrijn in het Amste_rdam-Rijnkanaal.

2de AFDEELING
BIJKOMSTIGE WATERBOUWKUNDIGE KUNSTWERKEN
IN EN LANGS KANALEN.
HOOFDSTUK XI
Duikers
§ 63.

ALGEMEENE BESPREKING.

Doel. Een duiker is een kunstwerk, dat dient om de communicatie van
waterafvoerwegen, welke door een dam of dijk of door een op ander peil gelegen
vaarwater worden gekruist, in stand te houden.
Hoofdtypen. Men onderscheidt twee hoofdtypen:
L duikers onder wegen (dammen) of dijken;
2. duikers onder vaarwateren.
Afsluitbaarheid. Er bestaan wel en niet afsluitbare duikers .Afsluiting kan
noodig zijn om den afvoer te kunnen regelen of zelfs geheel te stremmen. Alsdan
zal de duiker tevens als stuw fungeeren en moet meer dan bij niet-afsluitbare
duikers gewaakt worden tegen onderloopsheid.
De afsluiting kan uit schotbalken of uit schuiven bestaan. Wanneer de doorstrooming telkens opnieuw moet worden geregeld, zijn schuiven aangewezen.
Men past het liefst glijdschuiven toe, welke doorgaans· nauwlijks onderhoud
behoeven.
Drooglegbaarheid. Het aanbrengen van een schuif impliceert de noodzakelijkheid maatregelen te treffen om de schuifschachten ten behoeve van het
onderhoud der schuifbanen drooglegbaar te maken. Hiertoe kunnen schotbalken
of noodschuiven worden gebezigd. Wanneer de duiker uit meerdere kokers bestaat,
verdient het aanbeveling noodschuiven toe te passen, omdat dan één stel voor
den geheelen duiker voldoende is. Hierdoor kan tevens het voordeel worden
verkregen, dat men niet in de verleiding komt meerdere kokers gelijktijdig droog
te leggen, wanneer zulks met het oog op de "opdrijving" niet toelaatbaar zou zijn.
Ook wanneer de duiker niet van schuiven is voorzien moet er ten behoeve van
het van tijd tot tijd schoonmaken (verwijdering van aangroeiïng en bezinksel, ter
vergrooting van de allengs kleiner geworden capaciteit) op drooglegging van
den duiker worden gerekend. Kleine duikers zouden kunnen worden drooggelegd
nadat er vóór en voorbij gronddammen zijn opgeworpen. Voor groote duikers
zijn dan schotbalken steeds voldoende te achten. De schotbalken voor één koker
houde men bij stalen duikers, welke een vaarwater kruisen, in voorraad, omdat
de noodzakelijkheid tot drooglegging zich plotseling zou kunnen doen gevoelen
(voorkoming van communicatie der beide elkander kruisende waterwegen in geval
van doorroesten van den duikerwand).
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De duikerdoorsnede make men nimmer kleiner dan <l> 600 mm, omdat er
zich ten behoeve van het schoonmaken iemand kruipend in moet kunnen voortbewegen. Overigens make men de doorsnede niet te groot (watersnelheid 1 à
2 m/sec), om te voorkomen, dat er te veel bezinksel in zal achterblijven. Tot op
zekere hoogte zal de hoeveelheid bezinksel zich zelf regelen: wordt de doorstroomopening allengs nauwer, dan zal de stroomsnelheid geleidelijk worden vergroot,
waardoor meer bezinksel zal worden afgevoerd, doch aangroeiïng zal oorzaak
zijn, dat daar in de praktijk over het algemeen niet veel van terecht komt.
Wanneer een duiker uit meerdere kokers bestaat, welke constructief één
geheel vormen, is het voldoende telkens te rekenen op de drooglegging van niet
meer dan één koker. Zou het gewicht van den koker en van den grond erboven,
vermeerderd met grondwrijving (zie fig. 284), te gering zijn om aan de opdrijving

Fig. 284.

Dwarsdoorsnede over een betonnen duiker.

weerstánd te bieden, zoo zal het tekortkomende door de andere kokers moeten
kunnen worden opgenomen.
Berekening duikerdoorsnede. De doorsnede van een geheel met water
gevulden duiker, welke over het algemeen niets anders is dan een in§ 8 beschouwd
riool, laat zich als volgt berekenen.
Over het algemeen zijn gegeven het toe te laten verval h tusschen de duikereinden en de hoeveelheid water Q, welke per sec moet worden afgevoerd. Wanneer
de duikerdoorsnede F is, is de snelheid van het water in den duiker ~-
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waaruit F is op te lossen.
In bovenstaande vergelijkingen is O de natte omtrek, l de ontwikkelde duikerlengte, ft de coëfficiënt van intreeweerstand, À die van huidwrijving, I die van
verliezen in de bochten, ontstaan door contractie, ö de coëfficiënt van weerstand
door een eventueele schuif in den duiker.
De eerste term van het tweedè lid van vergelijking (1) stelt het drukverlies
voor do.or den intreeweerstand, de tweede term door de huidwrijving, de derde
door bocht- of kniestukken (uitsluitend door contractie), de vierde door een eventueele schuif en ten slotte de laatste door den uittreeweerstand.
In de handboeken vinden wij voor ft bij behoorlijk afgeronde kanten 0,06
tot 0,10. Voor À is bij ruime buizen met gladde wanden (riolen van de sluizen van
of h
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0,013
het Panama-kanaal) gemeten ~ - 1 ).
4
Voor .:E vinden wij in "Hütte" (alleen voor ronde buizen):
bij knieën (fig. 285a): a = 20° 1 40° 1 60° 1 80° 1 90°
.S = 0,03 0,14 0,37 0, 75
1
bij bogen van ronde buizen (fig. 285b):
d : r = 0,4 1 0,6 1 0,8 1 1 12
.S = 0,14 0,16 0,20 0,30 2
bij bogen van rechthoekige buizen:
d : r = 0,4 1 0,6 1 0,8 1 1 12
.:E = 0,13 0,18 0,25 0,40 3,23
Behalve deze weerstand m)et die van de h..tidwrijving in rekening worden
gebracht door de booglengte in l op te nemen.
De uittreeweerstand vormt een belangrijk onderdeel van den totalen weerstand.
Deze is te verkleinen door de duikerdoorsnede naar het benedenstroomsche

Fig. 285a. Schets van een kniestuk in een buis (boven).
Fig. 2856. Schets van een bochtstuk in een buis (onder).

uiteinde toe te vergrooten (tophoek van divergentie niet grooter dan 10° en geleidelijke overgang van het normale naar het divergeerende gedeelte om te voorkomen,
dat de stroomdraden den wand loslaten), waardoor de uittreesnelheid wordt
verkleind. Het verwijden van duikermonden is over het algemeen kostbaar en
daardoor het ermede verkregen voordeel niet steeds waard (dure bekisting of
staalconstructie, breede landhoofden).
§ 64.

DUIKERS ONDER WEGEN (dammen) EN DIJKEN.

Tegenwoordig worden, behoudens toepassing van armee-duikers, in hoofdzaak betonnen duikers gemaakt. Tenzij bij gelijkmatigen goeden fundeeringsgrond,
op staal gefundeerd, worden zij onderheid.
Berekening fondeering. De belasting van de fundeering bestaat uit het
gewicht van den duiker zelve, uit den grond op den duiker en uit negatieven
kleef, veroorzaakt door den grond naast den duiker. Voor dezen laatsten neme
men in dit geval de minder gunstige aanname van een derde gedeelte à de helft
van den actieven gronddruk over de gedeelten AB en A'B' (fig. 284).
Bij fundeering op staal neme men den gronddruk in dwarsrichting gelijkmatig
verdeeld aan, bij fundeering op palen, waarbij de palen onder wanden worden
geplaatst, worden de vloeren alleen door waterdruk belast, bij fundeering op
staal ook door den tegendruk van den grond. Bijgevolg kan de vloerdikte bij
fundeering op palen dunner worden genomen, dan bij fundeering op staal.
1)

Bij ronde, geheel met water gevulde buizen wordt de· term:
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Duikers met eenigszins belangrijke afmetingen berekene men volgens de
methode van Hardy Cross-van den Broek, andere op eenvoudiger wijze.
De paalafstand kieze men in langsrichting van den duiker zoodanig, dat het
gebruik van schuifwapening wordt vermeden. De vloerdikte moet zoodanig worden,
dat ook in den vloer geen schuifwapening is vereischt.
Wat de verdeelwapening en de beëindiging der duikers betreft (liefst geen
vast aan den duiker verbonden vleugelwanden!) zij verwezen naar § 33-1.
Wanneer de verdeelwapening te zwaar zou moeten worden, waren een of meer
voegen aan te brengen. Het is mogelijk 60 m lange duikers zonder scheuren te
vervaardigen uit één lengte (zonder voegen).
Veelal geeft men aan duikers de in fig. 286 geteekende doorsnede, zelfs
wanneer het toepassen van schuine hoeken niet volgens de berekening noodig is.
Zulks geschiedt om de drukverliezen door huid wrijving te beperken: de ronde
doorsnede wordt zooveel mogelijk benaderd, doch de afschuiningen maken de
betonconstructie veel duurder. Tegenover dit nadeel kan worden gesteld, dat
de schuine hoeken het verwijderen van de binnenbekisting vereenvoudigen. Beter
is echter de duikerdoorsnede te maken volgens fig. 284 en de doorsnede zoo noodig
een fractie grooter te maken dan volgens fig. 286. In elk geval zal dan nog een
besparing aan beton worden verkregen.

Fig. 286. Dwarsdoorsnede over
een betonnen duiker. ·

Fig. 287. Uiteinde van een betonnen duiker.

Fig 288. Sponning in een duikerwand (foutieve constructie)

Duikereinden. Duikers zonder vleugelwanden late men 0,20 à 0,30 m
buiten het weg-of dijkprofiel uitsteken (fig. 287) om te voorkomen, dat grond

c::J

ci
VLOE RWAPENING

Fig. 289.

Verspringend aangebrachte sponningen in een duiker, beneve~s wapeningsdetail,

van het weg- of dijkbeloop door· regen in den duiker terecht komt en dat gras en
onkruid over den mond heengroeit (een en ander zal onderhoud vorderen).
Wanddikte. Behalve door berekening wordt de wanddilj:te van duikers
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bepaald door de erin aanwezige schuifsponningen. Met het oög op den eenvoud
van de bekisting, vermijde men de constructie volgens fig. 288. Mocht deze niet
zijn te ontgaan, dan zorge men er ten minste voor, dat de achterlangswapening
achter de sponning kan doorloopen. Bij tusschenwanden kan deze constructie
uiteraard niet worden toegepast. In elk geval is de benoodigde dikte van deze
wanden te beperken door de schuiven in de verschillende kokers te laten versptingen
(fig. 289). Een zij- of tusschenwanddikte van 0,08 m meer dan de sponningdiepte
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Duiker onder den Rijksweg te Nieuwersluis.

schijnt voldoende te zijn, mits achter de sponning als extra wapening een hoeveelheid
ijzer wordt aangebracht, welke ten minste gelijk is aan de door de sponning doorsneden wapening en de betondekking voldoende is.
Bij lange duikers kan het nuttig zijn de ter wille van de schuifsponning overdreven groote wanddikte - vooral die van den tusschenwand - geleidelijk tot
een meer normale te doen verminderen. Alsdan zal de duikerplattegrond een weinig
van den rechthoekigen afwijken, hetgeen zonder extra uitvoeringskosten van
eenige beteekenis mogelijk is, indien in den vloer en in het dek, in het dwars op
de duikeras aangebrachte wapeningsijzer, lasschen worden gemaakt volgens fig. 289,
of beter nog om en om verspringend, dus om en om een met het uiteinde nabij
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de eene duikerzijde en een nabij de andere. Het hierdoor gevorderde extra
wapeningsijzer zal slechts geringe kosten met zich medebrengen.
Een andere, fraaiere, oplossing wordt weergegeven door fig. 290. Daarbij
is de plattegrond volkomen rechthoekig gehouden, hetgeen eenvoudiger werk
insluit. De kokerdoorsnede tusschen de verdikte wanden en tusschenschotten
komt met de berekening overeen, voor het overige is zij te groot .. De extra kosten
van vloer- en plafondplaat zullen geringer zijn, dan de besparing op de wanden
en tusschenschotten. De duiker volgens fig. 290 is gelegen onder den Rijksweg
te Nieuwersluis, provincie Utrecht (a 1940).
Duikers met daglicht. Wanneer, zooals tegenwoordig veelal onder vierbanige autosnelwegen (soms met parallelwegen er naast), lange duikers moeten
worden vervaardigd, waardoor ook moet worden gevaren, brengt men in den
middenberm ter verlichting wel, tegen het verkeer bestand zijnde, glastegelramen
aan. Men verzuime dan niet de daardoor onderbroken langswapening (verdeelwapening), ter voorkoming van scheurvorming, als extra wapening langs de ramen
door te voeren (§ 33-1) !
Bescherming beton bij vaarduikers. De door een duiker varende schepen
mogen het altijd min of meer bros zijnd beton niet raken. Bovendien moet worden
voorkomen, dat de betrekkelijk kleine betondekking afsJijt door er langs schurende
schepen. Daartoe worden de wanden met een horizontaal aangebracht wrijfhout
(bv. 0,10 m dik en 0,15 m hoog) beschermd. Het wrijfhout moet enkele cm's
(bv. 2 à 3 cm) in.het beton worden ingelaten: daarmede in overeenstemming wordt
de betondekking vergroot. Over de hoogte-ligging der wrijfhouten loopen de
meeningen sterk uiteen: de beste ligging lijkt met het hart op 0,30 m boven den
normalen waterstand. Alsdan zullen de naar de uiteinden oploopende berghouten
der schepen aanraking met het beton voorkomen.
Befondikten. Kleinere betondikten dan 0,15 m zijn te vermijden. Indien
voegen aanwezig zijn, is zelfs 0,25 m minimum te achten (wapening naast dichtingsstrip of in van dichtingstouw voorziene lippen).
Voor vaarduikers is de minimum wanddikte van 0,15 m te vergrooten in
verband met de wrijfhouten, tenzij de berekening uitwijst, dat de wapening
plaatselijk een weinig is terug te leggen.
Indien de palen minder dan O, 10 m binnen den buitenkant der buitenwanden
blijven, is het gewenscht den duikervloer buiten die wanden zooveel te verbreeden
als noodig i~ voor het verkrijgen van een speling van 0,10 m voor het onnauwkeurig
heien (fig. 290). De verkregen overstekken zijn bovendien praktisch voor het
stellen va~ de bekisting voor de verticale buitenvlakken van den duiker.
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Fig. 291.

Sponningbekleeding voor schuifje tot afsluiting van een duiker.

Schuiven en schotbalken in duikers. Schuiven van kleine duikers zijn
samen te stellen uit een vlakke plaat met glijdstrippen, zulks om te voorkomen,
dat de geheele plaat langs den bovenaanslag zou schuren. Een eenvoudige schuif-
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sponning is in fig. 291 aangegeven. Als lierwerk wordt aanbevolen een lierwerk
volgens handelsmodel. Voor de berekening van de kracht voor het bewegen rekene
men op een wrijvingscoëfficiënt gelijk aan 1. Om te spoedige slijtage te voorkomen,
neme men de lierwerken 50% te zwaar. Al te zware lierwerken zouden te
langzaam werken.
Voor een diep onder het windwerk gelegen schuif, bv. voor een duiker onder
een dijk (fig. 107), is het bezwaar van windwerken in het algemeen de niet-knikzekere heugelstang. Dit bezwaar kan worden ondervangen door de schuif bv.
door een in het hart aangebrachte Din-balk omhoog te verlengen en dezen balk
van boven en zoo noodig ook op lager peil van een dwarsbalk te voorzien, welke
in de schuifsponningen, die ter wille van het uitwisselen van de schuif tot aan
den bovenkant der schacht doorloopen, geleiding vindt. Aldus wordt tevens scheef
omhooggaan van de schuif (schranken) voorkomen. Dit beginsel heeft toepassing
gevonden bij verschillende duikers onder de voorhavendijken nabij de sluizen
van het Amsterdam-Rijnkanaal.
Schotbalksponningen worden onbekleed gelaten. Men voorziet ze van een
vellingkant, eenerzijds om beschadiging van het beton te voorkomen, anderzijds
om de belaste, doorgebogen, schotbalken niet op het uiterste scherpe kantje
te doen rusten.
§ 65.

DUIKERS ONDER VAARWATEREN.

Wanneer een vaarwater een afwateringskanaal op ongelijk peil moet kruisen,
wordt dit laatste, zooals wij reeds zagen, onder het eerste doorgevoerd door middel
van een grondduiker.
Indien op het afwateringskanaal ook scheepvaart plaats vindt, wordt in de
nabijheid van den grondduiker een schutsluis gebouwd (grondduiker en schutsluizen te Jutphaas, fig. 1556, situatie).
Wat lengtedoorsnede betreft, twee typen. Wanneer de bodem van het
vaarwater voldoende hoog boven het peil van het afwateringskanaal is gelegen,
is de grondduiker in beginsel gelijk aan de in § 64 behandelde duikers. Is zulks
niet het geval, dan moet het gedeelte van den duiker onder den bodem van het
scheepvaartkanaal lager komen te liggen, dan nabij de uiteinden. Soms worden
de duikereinden loodrecht gezet op het gedeelte onder den vaargeul, dat dan
horizontaal onder de kanaalbeloopen wordt doorgetrokken (fig. 292). Door de

Fig. 292.

Grondduiker met haaksche overgangen.

verticale gedeelten een grootere doorsnede te geven, dan het horizontale gedeelte,
zullen eerstgenoemde als slibvang kunnen fungeeren, het slib zou met grijpers
kunnen worden verwijderd. De snelheid in de verticale gedeelten mag dan 0,50 m
niet overschrijden.
Het groote bezwaar van deze oplossing is, dat de landhoofden van den duiker
diep moeten worden gefundeerd (meer grondwerk, intensievere bemaling). Bovendien hebben de einden van het horizontale gedeelte de soms zeer groote belasting
van de kanaalbeloopen te dragen.
Geen bezwaar vormen de haaksche overgangen in den duiker: de extraweerstand is miniem.
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Meestal gaat het horizontale gedeelte van den duiker over in hellende gedeelten,
welke ongeveer evenwijdig aan de gemiddelde kanaaltaluds loopen (fig. 47 en 293).
Aangezien het laatste type meer normaal is te achten dan het andere, zal
worden volstaan met een nadere bespreking daarvan.
Twee bouwwijzen. Het ontwerp is afhankelijk te stellen van de wijze van
vervaardigen. Men onderscheidt twee bouwwijzen, nl. vervaardiging in den droge
en in den natte.
Bij de eerste methode wordt de geheele duiker in een drogen bouwput vervaardigd, bij de andere worden de landhoofden in een drooggelegden bouwput
of als af te zinken putten uitgevoerd (zie § 206 en fig. 47) en wordt de duiker zelve
drijvende aangevoerd en tusschen de landhoofden in in een gebaggerden sleuf
gezonken.
Indien de duiker gereed moet zijn, voordat het vaarwater bevaren wordt,
komt slechts de eerste methode in aanmerking, in het andere geval is het aangewezen de natte toe te passen, welke trouwens aanzienlijk lagere kosten vordert.
Vooral de gevorderde bemaling van den kleinen diepgelegen bouwput zal onevenredig zwaar op de kosten van de droge uitvoering drukken,
Voorbeelden: l. Droge bouwwijze. Voorbeelden van duikers, welke
SPOffNINGBEl<LEEDirlG

Fig. 293.

Grondduiker voor de Linge (Betuwepand van het Amsterdam-Rijnkanaal).

in de laatste jaren in den droge moesten worden uitgevoerd, zijn de grondduikers
van de Linge en van de Mauriksche Wetering, welke wateren daarmede onder
het Amsterdam-Rijnkanaal (Betuwepand) zijn doorgevoerd (fig. 293) en fig. 294 1 ).
Onder den kanaalbodem zijn de duikers, ter besparing op de fundeeringsdiepte,
zoo hoog mogelijk gelegd: de bovenkant van de duikers ter plaatse strookt met

Fig. 294:. Dwarsdoorsnede over den grondduiker voor de Mauriksche Wetering en voor twee kleinere
beken (Betuwepand van het Amsterdam-Rijnkanaal).

den kanaalbodem. Om beschadiging door sleepende ankers tegen te gaan, zijn bij
den Lingeduiker op zij ankerglijdplaten aangebracht (fig. 293), terwijl de vorm
van d,e d,warsdoorsnede van den anderen duiker zulks overbodig maakt (fig. 294).
Bovendien is aan de bovenzijde de betondekking extra groot genomen (0,10 m).
Tegen beschadiging door· gezonken schepen biedt de constructie voldoende
zekerheid.
1)
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De beide kleine kokers zijn voor afzonderlijke beekjes.

Fig. 271.
Seinlichten aan mast.
Het verwaarloosde onderhoud '.der
bestrating is aan den oorlog te wijten.
(foto van Juni 1945)

Fig. 295.

De stalen kokers voor den grondduiker voor de Schalkwijksche Watering met
drie bokken te water gelaten.

Fig. 297a. De uiteinden van de stalen kokers voor den grondduiker te Zeeburg (Amsterdam). Men ziet den ronden vorm
overgaan in den rechthoekigen.

Fig. 2976.

De stalen kokers voor den grondduiker te Zeeburg
(Amsterdam) op de scheepshelling.

l

Fig. 297c. De stalen kokers voor den grondduiker te Zeeburg
(Amsterdam) als een normaal schip te water gelaten.

Fig. 299.

Het zinken van de stalen kokers voor den grondduiker voor de
Schalkwijksche Wetering. Men ontwaart den katterug.
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Fig. 296. Grondduiker onder het Amsterdam-Rijnkanaal te Zeeburg (gemeente Amsterdam); k =
krooshek, r = rails voor loopkraan, s = verstijvingsschot de drie kokers omvattend, Sl = sleuf voor
het verwijderen van de schuif, v = langsverstijving van het kokercomplex, vr = plaatstalen verstijvingsring. Betonvloeren tusschen de damwanden buiten de landhoofden zijn niet gewapend en in den natte
gestort, nadat de ondersteuningsconstructie voor het krooshek zuiver op peil was opgehangen (de gootvormige bovenkant werd tijdelijk met hout opgevuld).

Hoewel het diepgelegen horizontale gedeelte van de duikers gevoegelijk
op staal kon zijn gefundeerd, terwijl de hellende gedeelten op palen moesten
komen te rusten, is overal een paalfundeering toegepast om ongelijke zettingen te
voorkomen. In verband hiermede is de voegdichting gemaakt volgens de fig. 119a
en 293. Deze bleek volkomen waterdicht te zijn. Een voorwaarde voor het welslagen
der voegconstructie is, dat de bouwblokken ter weerszijden ervan zich, behalv _v )1gens de as, in geen enkele richting ten opzichte van elkander verplaatsen (zie§ 33-9).
Men mag een grondduiker slechts met den kanaalbodem laten strooken,
indien men er van overtuigd is, dat het betrokken kanaal nimmer zal behoeven
te worden uitgediept. Wanneer de duikerhoogte strookt met de drempelhoogte
van de dichtstbijzijnde schutsluizen, kan men geacht worden die overtuiging
te hebben.
Stalen duikers zijn te kwetsbaar om met den kanaalbodem te doen strooken,
Voor deze is een gronddekking van ten minste 1 m noodzakelijk te achten. Het
is gewenscht de bovenste 0,50 m uit puin te doen bestaan.
2. Natte bouwwijze. In den natte gemaakte duikers van geringe doorsnede
onder kleine kanalen worden veelal als zinkers, tusschen de te voren gereedgemaakte
betonnen landhoofden in, gezonken vanaf zolderschepen, waarop takels zijn aangebracht. De duikers zijn daarbij stalen buizen, tot één geheel gelascht, welke
voldoende soepel zijn om door verschillende mechanisch onafhankelijk van elkander
werkende takels te worden neergelaten (o.m. duikers onder het Apeldoornsch
kanaal). De waterdichte aansluiting van de buizen met de landhoofden wordt
verkregen door omstorting met beton of door aan te stampen klei, in welk laatste
geval niet behoeft te worden gevreesd, dat de buizen door temperatuurswijzigingen
of anderszins aan de landhoofden zullen trekken en voorts vernieuwing van de
buizen eenvoudiger zal zijn.
Ten einde wateren onder het Amsterdam-Rijnkanaal door te voeren, zijn
volgens de natte methode verschillende groote grondduikers gemaakt, welke
hieronder zullen worden beschreven. In chronologische volgorde zijn bedoelde
duikers die ten behoeve van de Schalkwijksche Wetering, den Vaartschen Rijn
en het afwaterings- en ververschingskanaal voor het Amsterdamsche grachtwater
te Zeeburg (gemeente Amsterdam).
•
Bij deze grondduikers is de waterdichte aansluiting met de landhoofdeîl
verkregen met behulp van een betol.).vulling, omdat aldus de waterdichtheid beter
gewaarborgd is en klei zich slechter dan beton onder de buizen laat aanbrengen.
Grondduiker Schalkwijksche Wetering. De grondduiker voor de Schalkwijksche Wetering bestaat uit drie stalen buizen <JJ 1550 mm, lang 95 m, gezonken
tusschen, in den droge gebouwde, landhoofden. Ten b(h:,eve van de stabiliteit
van de drijvend vervoerde buizen zijn deze door drie stalen dwarsschotten tot
één geheel vereenigd. Deze schotten loopen uiteraard niet in het inwendige van
de buizen door.
De drie buizen wogen tezamen ongeveer 160 t. Zij zijn langs een loswal
zoover afgebouwd, dat ze met behulp van drie drijvende bokken in het water
konden worden gelegd (fig. 295).
Grondduiker Vaartsche Rijn. De grondduiker voor den Vaartschen Rijn
bestaat uit vier ten behoeve van de stabiliteit gedurende het vervoer twee aan twee
tot één geheel vereenigde stalen buizen <IJ 2260 mm, lang 116 m, welke gezonken
zijn tusschen als putten gemaakte betonnen landhoofden (zie § 206 en fig. 4 7).
Grondduiker te Zeeburg. De grondduiker te Zeeburg bestaat uit drie,
tot een gedurende het drijven stabiel geheel vereenigde, stalen buizen <IJ 3600 mm
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ter lengte van 86 m, welke gezonken zijn tusschen in den droge binnen een ronde
kuip van stalen damwand, vervaardigde betonnen landhoofden (fig. 296). De
uiteinden der ronde kokers zijn rechthoekig gemaakt ter vermindering van de
fundeeringsdiepte der landhoofden. De overgang van de ronde naar de rechthoekige doorsnede vindt zeer geleidelijk plaats (fig. 297a). Een groot voordeel,
dat met de gevolgde constructie kon worden verkregen, is, dat het betonwerk
van uiterst eenvoudigen vorm kon zijn.
Het gezamenlijke gewicht der kokers is ongeveer 550 t. Zij zijn gebouwd
ep geheel voltooid op een scheepshelling (fig. 297b) en als een schip te water
gelaten (fig. 297 c).
De kokers kunnen in beide landhoofden door electrisch aangedreven schuiven
worden afgesloten. De schuiven zijn van in coquilles gegoten bronzen glijdstrippen
voorzien, welke over roestvrij stalen strippen kunnen glijden. Smering is niet
toegepast. Voor de samenstelling der strippen wordt verwezen naar blz. 350
en voor bijzonderheden van de schuiflierwerken naar blz. 435 (zie ook fig. 296).
Veerende voegen. Het inbetonneeren van de kokereinden impliceert het
maken van veerende voegen in de stalen buizen. Niet alleen dat deze de land. hoofden zullen vrijwaren tegen trek, ook zullen zij voorkomen, dat de buizen zullen
worden belast als balken, opgelegd op de landhoofden: de buizen zullen zich
naar den grond moeten kunnen voegen zonder zich zelve of de landhoofden
te beschadigen.
Een en ander maakt het noodzakelijk nabij elk buiseinde twee veerende
voegen te maken. De voegen (fig. 296 en fig. 47, letter V) zijn ten behoeve van
het vervoer en het zinken der buizen met dwars er overheen geklonken hoekstalen
verstijfd. Na het zinken en waterdicht aansluiten der buizen zijn de verstijvingen
in den droge verwijderd, waarna de voegen haar taak kunnen vervullen.
Zinken der buizen. Het zinken van de buizen moest nauwkeurig worden
voorbereid.
De buizen van de beide eerstgenoemde duikers zijn gezonken door het volpompen met water. Om te voorkomen, dat de buizen ontijdig volliepen bij het
onder water komen van de uiteinden, zijn deze met waterdichte schotten afgesloten.
Na het zinken en het waterdicht aansluiten zijn die schotten verwijderd.
Om te voorkomen~ dat het water in de buizen in langsrichting hinderlijk heen
en weer zou schommelen, waren de buiseinden opgehangen aan, op de landhoofden
opgestelde, 25 t's bokken. Met behulp daarvan werden de beide buiseinden steeds
nagenoeg op gelijke hoogte gehouden. De moeilijkheid bij het zinken was de geringe
stijfheid van de, ten opzichte van de lengte, geringe doorsnede der buizen. Aanvankelijk veroorzaakten de boven water reikende buiseinden in het horizontale
gedeelte van kokers een katterug (fig. 298), waardoor het aan één einde toegediende
water door den rug werd tegengehouden. De katterug werd zooveel mogelijk
door de landbokken weggewerkt.
Nadat de horizontale gedeelten onder water waren verdwenen, werd het
drijfvermogen in hoofdzaak ontleend aan de omhoogstekende kokereinden en
verdween de katterug niet alleen, doch in de plaats daarvan ging het kokermidden
doorhangen. Hierdoor zouden de kokereinden naar elkander toe zwenken, waardoor
zij niet meer in de landhoofden zouden passen. Zulks moest worden voorkomen.
Daarom werd het kokermidden aan een drijvenden bok opgehangen, welke niet
eerder dienst behoefde te doen dan nadat het horizontale kokergedeelte geheel
onder water was verdwenen (fig. 299).
Aangezien het per overzetboot overbrengen van aanwijzigen gedurende het
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zinken der kokers te langzaam ging en seinen dikwijls aanleiding gaven tot misverstandent kwam de wenschelijkheid naar voren een acoustisch contact tot standte brengen. Bij het zinken van de kokers te Zeeburg is een veldtelefoon aangebrachtt
waarvan de draden rustten op de houten stellingent welke toch reeds aanwezig
moesten zijn tot steun der peilschalen.
De kokers van den grondduiker te Zeeburg waren relatief voldoende stijf
om de hulp van een drijvenden bok te kunnen ontbeeren. Deze kokerst welke
eveneens aan de uiteinden waren afgeslotent zijn gezonken door het volpompen
van de twee buitenste buizent zonder meer. De stabiliteit in langsrichting was.
vrijwel doorloopend aanwezig. Waar deze even zoek wast konden de kokers slechts
nstampen" t omdat de onderkant der opgebogen uiteinden dan slechts een weing
boven het beton der landhoofden was. Om het ttstampen" onschadelijk te doen
zijnt werden de kokers een weinig zijwaarts verhaaldt zoodat zij niet tusschen de
schotten van de landhoofden konden zakkent maar juist op eenige der schottent
welke daartoe tijdelijk van zacht-houten kussens waren voorzien. Een tweede
maal werden de kokers in langsrichting onstabiel toen zij geheel onder water
waren verdwenent maar toen waren zij nagenoeg op den bodem aangelandt zoodat
daaruit geen moeilijkheden waren te verwachten.
Latere vernieuwing van de stalen kokers. Bij het ontwerpen van stalen
kokers moet worden overwogen hoe deze te vernieuwen.
Het verwijderen van de versleten kokers is mogelijk door ze onder water
af te branden en met drijvende bokken te lichten. Vervolgens sluit men de landhoofden aan de kanaalzijde waterdicht af (ter vereenvoudiging daarvan is bij de
landhoofden van den grondduiker te Zeeburg de vloer nog een weinig kanaalwaarts
doorgetrokkent zie fig. 296) en sloopt de ingebetonneerde kokereinden.
Het is gewenscht de levensduur der stalen buizen zooveel mogelijk te vergrooten, hetgeen bereikt kan worden, door de wanddikte overmatig zwaar te maken,
bv. 1 à 2 mm zwaarder, dan de berekening uitwijst.
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HOOFDSTUK XII

Gemalen.
§ 66.

ALGEMEENE BESCHOUWING.

Verband met sluiswerken. In lage landen, zooals Nederland, grijpen
kanalen zoodanig in den waterbouwkundigen-toestand van de streek in, dat veelal
gemalen noodig zijn om dezen weer naar behooren te kunnen herstellen. Zoo zullen
aldus doorsneden polders hun overtollig water op het kanaal kunnen loozen, zou
de grondwaterstand van de oeverlanden van een onder polderpeil gelegen kanaal
door gemalen kunstmatig kunnen worden verhoogd (Amsterdam-Rijnkanaal nabij
Schalkwijk, waar het kanaalpeil ongeveer 1 m onder den grondwaterstand in de
omgeving ligt), zou het verloren schut- en kwelwater uit hoogergelegen kanaalpanden kunnen worden teruggepompt (Twenthe-kanaal, zie ook blz. 54) of het
op een lager gelegen pand gekomen waterbezwaar kunnen worden verwijderd
{Betuwepand van het Amsterdam-Rijnkanaal, dat op 5,55 m + NAP wordt gehouden als de waterstanden in de rivieren, waartusschen het is gelegen, hooger zijn).
Vooral de. laatste twee categorieën gemalen maken veelal deel uit van een
sluizencomplex (sluizen van de Twenthe-kanalen, sluis nabij Ravenswaay), zoodat
eenige, zij het dan ook oppervlakkige, kennis daarvan voor den ontwerper van
kanaalwerken zeer nuttig is. Daarom is gemeend, dat een summiere bespreking
van gemalen hier niet achterwege kan blijven. Het is niet de bedoeling, dat de
bedoelde ontwerper zonder de hulp van buiten af een gemaal zal kunnen ontwerpen,
wel echter, dat hij in groote lijnen beoordeelen kan of de door de fabrieken aangeboden projecten doelmatig en volledig zijn.
Krachtbron. Wanneer de capaciteit van het gemaal vaststaat, doet zich al
dadelijk de vraag voor, welke krachtbron de meest geëigende is: wind, stoom,
electriciteit, olie of benzine.
Wind is te onbetrouwbaar en bovendien voor grootere vermogens ongeschikt.
Stoomgemalen vorderen, mede door de vereischte ketelinstallatie, hooge
stichtingskosten en door de noodzakelijkheid naast een machinist een stoker in
dienst te hebben, een dure exploitatie. Bovendien werkt de exploitatie niet soepel:
er is heel wat noodig voordat er gemalen kan worden. Daarom zijn stoomgemalen
alleen geschikt, wanneer lang achter elkander moet worden gemalen, dus zelden
met malen moet worden begonnen.
·
De meest geschikte gemalen voor de nagestreefde doeleinden zijn electrische
gemalen en gemalen, waarvan de pompen worden aangedreven door olie- of
benzine-motoren.
Welk type gemaal in een bepaald geval moet worden gekozen, hangt af van
de stichtings- en exploitatiekosten.
Met het oog op oorlog zijn electrische gemalen betrouwbaarder gebleken dan
dieselgemalen (brandstofgebrék).
Dieselmotoren contra benzinemotoren. Allereerst zullen wij diesel493

gemalen vergelijkei1 met gemalent waarvan de pompen worden aangedreven door
benzine-motoren. De stichtingskosten van de eerste zijn hooger dan van de anderet
doch de exploitatiekosten van dieselinstallaties zijn bij een behoorlijk aantal
maaluren zooveel lager dan van benzine-motorent dat dieselmotoren het zullen
winnen. Terwijl dieselmotoren per EPK 170 à 190 gr dieselolie per uur vorderen,
verbruiken benzinemotoren 220 à 300 gr benzine per EPK en per uur. Wanneer
men bedenktt dat de kostprijs van één liter olie vóór den oorlog f 0t025 à f 0t03
bedroeg en van één liter benzine f 0tl5t zal men inzien om welke groote bedragen
aan geld het gaat.
Dieselmotoren contra electrische. Over het algemeen gaat het bij de
keuze dan ook tusschen electrische gemalen en dieselgemalen.
Wanneer wij deze twee soorten met elkander vergelijkent constateeren wij,
dat de stichtingskosten van dieselgemalen steeds hooger zijnt dan die van electrische
gemalent in de eerste plaats omdat dieselmotoren duurder zijn dan electromotoren
en de eerste in verband met de krachtbron appendages behoevent welke bij de
laatste niet noodig zijn (zie § 68). Bovendien vorderen dieselmotoren meer ruimte
dan electromotorent zoodat de bouwkosten der gemalen in engeren zin ook in het
voordeel van deze laatste zullen uitvallen.
Hoe de vergelijking der exploitatiekosten zal uitvallent is niet in eens te zeggen.
Tegenover de hoogere kosten van rente en afschrijving bij dieselgemalen en de
noodzakelijkheid er een vakkundig machinist bij te hebbent staatt dat de kosten
van de bemaling in engeren zin er goedkooper bij zijn. Tegenover 170 à 190 gr
dieselolie per EPK en per uur staat praktisch een verbruik van 0,8 à l kwu per
EPK (motorverliezen inbegrepen), beide afhankelijk van het motortype en de
verhouding tusschen normale en maximale belasting van den motor. Bij groote
capaciteiten en een groot aantal maaluren zullen dieselgemalen het dikwijls van
electrische winnent vooral als er lange electrische leidingen en een afzonderlijk
transformatorhuisje voor zouden zijn benoodigd. Hoe de vergelijking voorts zal
uitvallent zal grootendeels afhangen van de electrische tarievent welke in rekening
zullen worden gebracht.
Verder zullen electrische gemalen meer mogelijkheden· biedent waardoor
op de stichtingskosten van het bemalingsgebouw kan worden bespaard. Zoo zouden
electrische motoren v::iorzien kunnen zijn van een verticale as (Gemaal II van den
Noordoostpolder der Zuiderzeedroogmaking en fig. 302) of van een horizontale
as (Gemaal IIIt idem), daarentegen dieselmotoren alleen van een horizontale as.
Bijgevolg is bij toepassing van dieselmotoren een tandwielkast met haaksche
overbrenging noodig om een verticale pomp aan te drijven (Gemaal It idem).
Voor automatische gemalen leenen zich electromotoren het beste: daarbij
wordt over het algemeen minder op de rentabiliteit gelet (Zie § 69).
§ 67.

INRICHTING VAN GEMALEN.

Bij de oprichting .van gemalen is de machine-installatie primair: het gebouw
moet zich volkomen daarbij aanpassen en niet omgekeerd.
a.

Onderbouw.

Twee typen. Over het algemeen onderscheidt men naar de inrichting van
het gebouw twee typen: gemaal met zuig- en persmond tot één geheel vereenigd
(compacte bouw) en de zuig- en persmond of een van beide los van het gemaal
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(gesplitste, resp. semi-gesplitste bouw). In de beide laatste gevallen moet er op
worden gelet, dat bij ongelijke zetting der onderdeelen van het gebouw geen
scheuren of ondichtheden ontstaan in de zuigleiding, en, wanneer vacuum moet
worden gezogen om de pomp in bedrijf te stellen, ook niet in de persleiding.
Wanneer de leidingen, op welker luchtdichtheid het ten zeerste aankomt grootendeels in beton worden uitgevoerd, brenge men een zware verdeelwapening aan.
GEMAAL SCHUTSLUIS TE NIJKERK.
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Gemaal aan de schutsluis te Nijkerk (compacte bouw).

Fig. 300 en 305 geven een voorbeeld van compacten bouw, fig. 301a van
gesplitsten bouw en fig. 302 van semi-gesplitsten bouw.
Hoogteligging waaier. Belangrijk is de hoogteligging van den waaier van
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Fig. 301a. Gemaal, behoorende bij het sluizencomplex te
Ravenswaay (Amsterdam-Rijnkanaal, gesplitste bouw), zie ook
fig. 161 en 178. Z = zuigbuis (duiker), welke in het binnenfront
van het binnenhoofd eindigt, zoodat er gemalen kan worden
onafhankelijk van het feit of de buitensluisdeuren dan wel de
binnensluisdeuren gesloten zijn.

de pomp. Deze kan zijn gelegen onder den laagsten waterstand (fig. 302), boven
den hoogsten (fig. 300) en daartusschenin (fig. 301a). In het eerste geval wordt
de pomp in werking gebracht. alleen door het aanzetten van den motor, waardoor
de waaier in beweging wordt gebracht, in de andere gevallen wordt steeds of
veelal begonnen met hetvol water zuigen van de leidingen en de pomp met behulp
van een vacuumpomp. Eerst daarna wordt de waaier in beweging gebracht. Bij
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Gemalen ter weerszijden van het Amsterdam-Rijnkanaal te Scha!kwijk:(semi-gesplitste bouw).
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opstelling van de pomp boven den hoogsten waterstand (hevelopstelling) verdient
het, ter verkleining van de zuighoogte, aanbeveling de pomp zoo laag mogelijk
boven den hoogsten waterstand aan te brengen en boven het hoogste punt van
de leiding een reservoir op te stellen, waarin de zich in de leidingen, gedurende
het malen, bevindende lucht kan verzamelen, ten einde de hevelwerking niet te
storen. Het reservoir zou op den top van de leiding kunnen worden opgesteld
of elders even boven dien top. Het moet van een peilglas worden voorzien en
periodiek met de vacuumpomp luchtvrij worden gemaakt.
.
Klep of wachtdeur. Behalve bij hevelopstelling is een zelfwerkende klep
of deur (wachtdeur) tegen terugstroomen van het water bij stilstand van de pomp
onontbeerlijk .Meestal is voor alle zekerheid nog een tweede afsluiting aanwezig,
welke onder de ongunstigste omstandigheden moet kunnen worden gesloten. Deze
tweede afsluiting is veelal een afsluiter of een schuif in de persleiding. Voor kleine
gemalen is handbeweging daarvoor voldoende te achten, voor groote g~malen is
electrische aandrijving ervan aan te bevelen, omdat handbeweging te veel tijd
zou vorderen.
Het is noodzakelijk te achten den afsluiter van een standaanwijzer te voorzien.

~-"==-VAST AAN

,,,,,,/

~_tl_

,J1.l.l

'v\ll...AAti._M'''''~

-~
r

11

\

1
\

\

'
\

Fig. 303.

Klep met dubbele scharnieren.

Een enkele maal worden schotbalken, welke toch reeds noodig zijn voor
het droogleggen van de automatische keering, voldoende geacht. Men moet zich
bij de beoordeeling daarvan bewust zijn van de onmogelijkheid schotbalken iri
stroomend water te plaatsen 1 ).
~) Zie § 45, blz. 336,
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Alle afsluitmiddelen moeten to(igankelijk zijn met het oog op het onderhoud.
Men vrage zich steeds af: ,,Hoe onderhoud ik een en ander".
Kleppen worden veelal van opgeklampt hout gemaakt, een weinig zwaarder
dan het door haar verplaatste water (bv. groenharthout met een soortelijk gewicht
van 1,15), zoodat zij onmiddellijk reageeren op verkleining van de snelheid van
, het water en reeds gedeeltelijk gesloten zijn voordat de snelheid nul is geworden.
Zoodra het water volkomen tot stilstand is gebracht, zijn de kleppen gesloten.
Het scharnier aan den bovenkant van een klep is dubbel te nemen (fig. 303) om
te voorkomen, dat z'ij aanzienlijk blijft gapen of zelfs wordt gekraakt, wanneer zich
een onzuiverheid tusschen klep en aanslag bevindt boven de resultante van den
waterdruk, of wringt, indien de onzuiverheid eenzijdig is.
Blijkens proeven is gebleken, dat kleppen de bemalingscapaciteit niet meetbaar
beïnvloeden.
In de practijk is gebleken, dat deuren (wachtdeuren) weinig geschikt zijn
om terugslagkleppen te vervangen: zij sluiten eerst, nadat het water een omgekeerde
snelheid heeft gekregen eri zullen daarbij een hevigen klap geven, terwijl zij
overmatig zwaar zullen worden belast door het vacuum, dat zich er achter zal
vormen doór de traagheid van het water. Om het ontstaan van het vacuum tegen
te gaan, wordt wel eens achter de deuren een luchtschacht gemaakt (gemaal van
het sluizencomplex te Ravenswaay, fig. 178 en 301a).
Getracht is door de as, waarom de deuren draaien, niet te lood maar schuin
te stellen, een soepeler sluiting te verkrijgen, doch zonder succes. De wachtdeuren
van het Pijnacker-Hordijkgemaal te Gouda zijn schuin geplaatst in het vlak van
de geopende deur, doch het aanloopkoppel bij het sluiten er van is te klein. Mogelijk
ware beter de as ook schuin ten opzichte van genoemd vlak te plaatsen, doch ook
dan lijkt het aanloopkoppel te klein.
,
Kleppen zijn te verkiezen: daarbij is bedoeld aanloopkoppel aanzienlijk grooter.
Hevelopstelling. Bij hevelopstelling kan terugloopen van het water worden
voorkomen door automatische verbreking van het vacuum in de pomp, bij electrische gemalen bij het wegvallen van de electrische spanning, bii dieselgemalen
bij het verdwijnen van den smeeroliedruk. Voor alle zekerheid moet het verbreken
ook uit de hand kunnen geschieden.
Bij hevelopstelling wordt veelal aan de perszijde van de pomp een afsluiter
gemaakt, hetzij uit de hand te bedienen (kleine afsluiters), hetzij electrisch (grootere
afsluiters) om het vacuumzuigen voor het in bedrijf stellen van de pompen te
beperken.
Schuiven zijn voor dat doel slechts toelaatbaar, wanneer ter plaatse in de
persleiding geen luchtdichtheid wordt gevorderd.
Onderwater-opstelling. Bij onderwater-opstelling moet in de pers- en
zuigleiding een afsluiter of een schuif aanwezig zijn ten behoeve van het demonteeren van de pomp. De ruimte tusschen die afsluitingen in moet toegankelijk zijn.
Krooshek. Meestal wordt een krooshek vereischt om te voorkomen dat
vaste voorwerpen in de pomp tusschen de schoepen van den waaier terecht komen.
Vorm. Wanneer plantenresten en kroos 'te verwachten zijn, bestaat dit voor
groote gemalen uit hanteerbare, dus niet te groote (breede), gelijke elementen,
welke zijn samengesteld uit verticale tralies en dwarsverstijvingen (fig. 304). De
vorm wordt beheerscht door den eisch, dat het schoonharken gemakkelijk moet zijn:
vooral moet de overgang ;van het hek naar het, ten behoeve van het afvoeren van
het opgeharkte vuil, aanwezige looppad doelmatig zijn, opdat dit niet ter plaatse
verloren gaat.
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Voor kleine gemalen zal een eenvoudig rooster met verticale staven, dat
met ruime speling in een sponning past, goed voldoen.
Bevorderd moet worden, dat het krooshek aan het doorstroomende water een
kleinen weerstand geeft. Daarom laat men er geen grootere snelheid in toe dan 0,3
tot 1 m/sec. Het wordt dan ook bij groote gemûen geplaatst in een wijd gedeelte
van de leiding of op eenigen afstand er voor. B:>vendien maakt men de tusschenruimte van de tralies zoo wijd mogelijk. Een traliedikte van 10 tot 15 mm en een
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Fig. 304. Krooshek.

tusschenruimte van 70 mm is voldoende te achten. Hetgeen alsdan normaal door
de krooshekken wordt doorgelaten is voor de pomp niet hinderlijk. Fijnere krooshekken zouden te veel weerstand geven en te veel arbeidsloon vorderen voor het
schoonhouden.
Krooshektralies van speciale profielen zijn de hoogere kosten slechts waard,
indien de pomp er dichtbij staat opgesteld. Alsdan moet worden voorkomen, dat
achter de tralies ontstane wervels lucht medevoeren.
Bij zeer groote gemalen, zooals die van den Noordoostpolder van de Zuiderzeedroogmaking, wordt het zeer grove vuil wel tegengehouden door drijfbalken op
eenigen afstand vóór de krooshekken.
Wanneer de kokers van een gemaal ook moeten dienen voor het doorspuien
van water, richt men de krooshekken wel zoodanig in, dat de elementen, waaruit
zij bestaan, met een bewegingsinrichting om een zich aan den bovenkant bevindende
horizontale as boven water kunnen worden gedraaid (het reeds eerder genoemde
gemaal te Gouda).
Bij kleine gemalen verhoogt men het doorstroomoppervlak van het krooshek
door het korfvormig te maken.
H a r k e n. De harken zijn van tanden voorzien, welke tusschen de tralies
passen. Bij het harken mogen de tanden de eventueele dwarsverbanden niet raken.
Deze zijn dan ook zooveel mogelijk achterwaarts geplaatst. Een eenigszins hellende
stand der hekken is voor het harken gemakkelijk. Niettemin wordt soms door
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het met harken belast personeel de voorkeur gegeven aan een verticalen stand
(grondduiker te Zeeburg, fig. 296, K.).
Voor kleine krooshekken (roosters) heeft een schuine stand zeker geen zin
(te geringe hoogte).
Het op de krooshekken aansluitend looppad zal in elk geval zoo breed moeten
zijn, dat de harken in opgetrokken stand den gevel of de dakgoot niet raken. Voor
groote gemalen, waarbij veel vuil is te verwachten, zou zijn te overwegen op het
looppad een wagentje te laten loopen langs de verschillende hek-elementen.
B e r e k e n i n g. Krooshekken moeten zoodanig worden berekend, dat
zij niet bezwijken wanneer zij verstopt raken en het water tusschen hek en pomp
bijgevolg zoo laag mogelijk is afgemalen: daarbij zijn in het staal verhoogde
spanningen toelaatbaar. Soms plaatst men de krooshekken op eenigen afstand vóór
het gemaal om een soort boezem te verkrijgen, welke niet zoo spoedig wordt
afgemalen. In dat geval kan het noodig zijn om vlak voor de pomp nog een tweede,
lichter, met grootere open ruimten gemaakt krooshek te plaatsen, dat voorwerpen
moet tegenhouden, welke in het water terecht zouden kunnen komen in den
gevormden boezen. Voor dat tweede krooshek bestaat geen gevaar voor verstoppen.
Het behoeft dan ook niet op wateroverdruk te zijn berekend. Zelfs laat men dat
tweede hek soms niet tot op den bodem doorloopen.
Soms zorgt men er voor, dat de pomp automatisch stopt, wanneer de waterstand tusschen krooshek en pomp onder een bepaald peil daalt. Zulks geschiedt
dan met behulp van vlotters of van een ,,no-flote" systeem (zie. § 69, noot),
In kanalen, waarbij slechts rekening is te houden met toevallige op het water
drijvende of in het water zwevende voorwerpen, zooals perkoenpalen, worden
aan de krooshekken veel lichtere eischen gesteld. Zelfs ontbreken zij wel eens
geheel, hetgeen een niet aan te bevelen uiterste is.
Zuig- en persbuizen. Zuig- en persbuizen voor groote gemalen verkrijgen
een in een waterbouwkundig laboratorium te bepalen vorm. Ter beperking van
de wrijvingsverliezen mag het water er geen gr ootere snelheid in hebben dan 2 m
per sec. Voor zuigleidingen wordt echter de snelheid veelal geringer gehouden
om den totalen weerstand klein te houden (lange zuigleidingen). Zuigbuizen laat
· men ter voorkoming van meezu1gen van lucht niet minder diep dan 0,50 m à
0,80 m onder den laagsten waterstand uitmonden. Indien hieraan om de een of
andere reden niet de hand kan worden gehouden en zal blijken, dat lucht wordt
meegezogen, zou zulks door het aanbrengen van een drijfvlot (drijvend schot)
kunnen worden verhinderd.
Bij compacten bouw vervaardigt men de zuig- en persleidingen, behoudens
korte gedeelten ter weerszijden van de pomp, uit gewapend beton. Voegen zijn
daarbij te vermijden.
Zoo mogelijk combineere men uitwateringswerken met gemalen (fig. 305).
Alsdan moet een zich tusschen de zuig- en persopening bevindende automatische
klep (gemalen van het waterschap Electra te Groningen en voor de Linge te
Steenenhoek 1 ) ), schuif of afsluiter gedurende het pompen gesloten zijn (automatische klep, fig. 305). In de gevallen, waarin een schuif wordt toegepast, moet
er ruimte aanwezig zijn om haar geheel op te trekken, te monteeren of te demonteeren. Derhalve wordt de pomp dan of hoog aangebracht, zoodat veelal hevelopstelling wordt verkregen, àf naast de schuifsponning geplaatst, waardoor het
gebouw evenwel een groote breedte zal moeten verkrijgen en derhalve kostbaar
1)

Zie "Weg en Waterbouw 1944, nrs. 7-8, artikel van Ir. P. H. V. Bongaerts.
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zal worden. In het laatste geval verdient het aanbeveling de sluiskokers buiten
het gebouw te houden, naast de pompen (gemaal ;;de Zaayer", zie ;;de Ingenieur"
no. 35 van 1928).
Haaks op de doorlaatkokers geplaatste zuig- en persbuizen zijn, blijkens
proeven; hydraulisch te verantwoorden.
Stortebedden. Nabij de uitmondingen der zuig- en persleiding is een
stortebed noodig, speciaal bij de persleiding. Staat die leiding dwars op een smal
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Fig. 305.

Lingegemaal te Steenenhoek (compacte bouw).

kanaal, dan ware de oever tegenover het gemaal ook te verdedigen. Er moet op
. worden gelet, dat de scheepvaart geen last ondervindt van het uitsti:oomende
water. Zulks is in een waterbouwkundig laboratorium uit te zoeken (§ 62: voorbeeld
Bolksbeek).
b.

Bovenbouw.

Een gemaal is een utiliteitsbouwwerk, dat zoo sober mogelijk moet worden
opgevat. De bovenbouw bestaat in hoofdzaak uit een machine-ruimte en bij lage
opstelling van de pomp tevens uit een pompkelder. Annex de machine-ruimte
is een kantoorruimte in te richten, een W.C., een magazijn en een werkplaats.
Soms is er een transformatorruimte noodig. Om de bouwkosten te drukken worden
de genoemde nevenruimten ook wel in een afzonderlijk gebouw ondergebracht.
Bij automàtische gemalen, waarin personen slechts zelden vertoeven, kunnen een
of meer der genoemde nevenruimten achterwege blijven.
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Grootte ruimten. De machineruimte en eventueel ook de pompruimte
moeten zoo groot zijn, dat de grootste later voor het onderhoud te demonteeren
eenheden royaal naast het pompaggregaat kunnen worden gedeponeerd. Gezorgd
moet worden voor voldoende licht en frissche lucht (speciaal dieselmotoren, welke
veel lucht verbruiken, vereischen een goede ventilatie).
Afwerking ruimten. De pompruimte vereischt geen bijzondere afwerking:
men verkeert er weinig en de zich er in bevindende pomp heeft geen last van
stof. De machineruimte behoort frisch te worden afgewerkt (fig. 306, photo)
met tegelen lambriseeringen en vloeren om het schoon en stofvrij houden te
vereenvoudigen en tevens in de hand te werken: stof is de vijand van motoren.
Takels e.d. Takels en loopkatten zijn noodig om het monteeren en demonteeren te vereenvoudigen. Aangezien daarmede nimmer grooten spoed is te
betrachten, is handbeweging voldoende te achten.
Diversen. De opstellingsruimten der machines moeten 's winters vorstvrij
en droog worden gehouden (vorstvrij: koelwaterleidingen, dieselmotoren en
in sommige gevallen ook de pompen; droog: electrische apparaten).
Bij lage opstelling van de pomp moet de vloer tusschen pomp- en machineruimte bestand zijn tegen de op den waaier gedurende het pompen werkende
neerwaarts gerichte krachten.
Geraas. Bij groote gemalen moet worden voorkomen, dat er in de machineruimte te veel geraas ontstaat, vooral bij toepassing van dieselmotoren. Zulks
is te voorkomen door uiterst accurate afwerking der motoren en tandwielkasten
- bij haaksche overbrenging moeten de assen der conische tandwielen in één
frame worden gevat - en door, zooveel noodig, geluiddempende bekleeding der
gemaalmuren, terwijl veel aandacht moet worden geschonken aan de bevestiging
der glasruiten (zie "Weg en Waterbouw" no. 12 van 1943, artikel van Ir. F. L.
van den Bom).
§ 68.

DE POMPAGGREGATEN.

Pomptype. Voor moderne gemalen komen schroef- of vijzelpompen
(fig. 301a en 305) en centrifugaalpompen (fig. 300) in aanmerking.
Wanneer de waaier van een centrifugaalpomp snel zou moeten loopen, de
opvoerhoogte gering is en de opbrengst groot moet zijn, kan het om constructieve
redenen noodig blijken (ruimte voor den waaier) de uitmonding dubbel en
symetrisch te maken.
Of dat deeene of de andere soort pomp wordt toegepast, hangt over het algemeen
af van de beschikbare ruimte: centrifugaalpompen vorderen in breedterichting
meer ruimte, schroefpompen in lengterichting. Bij grootere opvoerhoogte dan
4 à 5 m, gemeten van het hart van den waaier af, komen over het algemeen slechts
centrifugaalpompen in aanmerking. Wanneer bij verticale_ centrifugaalpompen
dubbele instrooming noodig zou zijn, zou zulks tot constructieve moeilijkheden
leiden: men passe dan in elk geval verticale schroefpompen toe.
Bij hevelopstelling is de pompas meestal horizontaal, bij opstelling van den
waaier onder water meestal verticaal (fig. 302) en in tusschenliggende gevallen
zijn beiden oplossingen gelijkwaardig te achten.
Bij opstelling van den waaier onder den laagsten waterstand moet vooral
worden gelet op gemakkelijke montage en demontage. De veelal lange pompas
moet, tusschen de eindpunten in, voldoende worden gelagerd om slingeringen
te voorkomen.
·
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Motorvermogen. Bij elke pomp behoort een karakteristiek (fig. 301 b),
Bij verhooging van het aantal toeren stijgt het benoodigd vermogen onevenr\;'.dig
snel, zoodat dan een grooter motorvermogen noodig is.
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OPBRENGST IN M3/MIN

Een 10 à20% grooter motorvermogen, dan de berekening uitwijst is gewenscht:
1. omdat de opbrengst en het nuttig effect nimmer te voren zuiver bekend
zijn, zoodat tegenvallers niet zijn buitengesloten;
2. omdat daardoor een gewenschte reserve wordt verkregen: door het wijzigen
van den waaier is de capaciteit dan te allen tijde zonder groote kosten op te voeren;
3. omdat het niet vol belasten van motoren (vooral van dieselmotoren) zal
leiden tot een langeren levensduur en tot een verminderd onderhoud.
Het nuttig effect 17 moet liefst in het geheele te gebruiken gebied zooveel
mogelijk constant zijn.
Aanpassen van bemalingscapaciteit. De inrichting van het gemaal
moet zich aan het bemalingsbedrijf weten aan te passen, dat soms een groote
capaciteit vereischt, soms een kleinere. Dit aanpassen kan geschieden door het
splitsen van de totale capaciteit over meer dan één pompaggregaat en door regeling
van het toerental of van den schoephoek der waaiers.
Splitsing van de capaciteit over verschillende aggregaten is kostbaar en
vindt eerst plaats bij grootere vermogens dan 60 tot 120 m 3 per minuut. Zulks
biedt ook voordeden voor reserve en revisie (soms bestaat er geen gelegenheid
het gemaal zelfs gedurende korten tijd geheel buiten gebruik te stellen).
Toerenregeling vindt plaats door wijziging van het aantal toeren van den
motor of door wijziging van de overbrenging. Bij dieselmotoren is deze regeling
aan den motor slechts mogelijk tot 30% lager, hetgeen veelal voldoende is. Gelijkstroommotoren, welke zich bij uitstek leenen tot regeling van het toerental, worden
voor gemalen niet toegepast: zij vereischen te veel toezicht - een der grootste
voordeden van electrische gemalen is juist het geringe gevorderde toezicht en hun eigenschap, groot vermogen bij laag toerental, strookt niet met het doel.
Bovendien leveren centrales over het algemeen geen gelijkstroom. Draaistroommotoren zouden poolomschakelbaar kunnen zijn, zoodat het aantal toeren naar
verkiezing kan worden bv. rond 500, 750 of 1000 per minuut.
Wijziging van de overbrenging kan plaats hebben door verwisseling van de
riemschijven (andere verhouding der diameters) of met behulp van een versnellingskast. Voor zoover bekend is deze laatste oplossing nog niet toegepast.
Verstellen van de schoepen is alleen bij schroefpompen mogelijk. Tegenwoordig gaat men hiermede zoo ver, dat aldus zelfs de maalrichting kan worden
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omgekeerd (het in 1943 voltooide gemaal onder Zeeburg, gemeente Amsterdam,
dat een capaciteit heeft van 800 m 3 per min. bij 1 m opvoerhoogte).
Toerental van den waaier. Het aantal toeren van den waaier neme men
liefst niet te groot (100 tot 500 toeren per min.). Elke pompenfabriek heeft omtrent
dit aantal haar eigen opvattingen en ervaringen.
In elk geval moet cavitatie (d.i. aantasting van den waaier door waterslag
bij dichtslaan van luchtblaasjes), welke bij sneldraaiende of bij foutief ontworpen
of te hoog opgestelde langzaamdraaiende waaiers kan optreden, worden voorkomen. De voor gemalen gebezigde langzaamdraaiende dieselmotoren maken
meestal 300 tot 500 omwentelingen per minuut. Is dat aantal te groot voor de
pomp, dan schakele men een tandwielkast met geforceerde smering in tusschen
pomp en motor. Riemoverbrengingen passe men liefst niet toe, omdat zij teveel
onderhoud zullen vorderen. Is een riemoverbrenging om de een of andere reden
gewenscht, dan verzuime men niet een spanrol aan te brengen van dezelfde diameter
als de kleinste riemschijf.
Toerental van electromotoren. Draaistroommotoren kunnen twee- of
meerpolig zijn. Bij 50 perioden per sec maken tweepolige motoren rond 3000 toeren
per minuut, vierpolige 1500, zestienpolige 375 enz. (het electrische gemaal te
Lemmer, Noordoostpolder der Zuiderzeedroogmaking, heeft 68-polige motoren
van 850 pk met een toerental van 88 per minuut en een middellijn van ongeveer
5 m). De motoren voor gemalen behoeven geen groot aanloopkoppel te verkrijgen:
het koppel wordt eerst groot als het aantal toeren van den in beweging te brengen
waaier groot is, dus zeer geleidelijk. Toepassing van vloeistofkoppelingen is evenmin
noodzakelijk of gewenscht.
Luchtpompen. Indien luchtpompen worden vereischt voor het in bedrijf
stellen van de bemaling (hevelopstelling) wordt meestal gerekend op den duur
van 5 à 10 minuten voor het vacuumzuigen. Voor alle zekerheid kieze men een
luchtpomp, welke ook water kan verwerken. Indien één pompaggregaat aanwezig
is, drijft men de luchtpomp wel aan van de motoras af met behulp van een riem
of van snaren. Als meer dan een aggregaat aanwezig is, drijve men de luchtpomp
afzonderlijk aan om te voorkomen, dat per sé steeds een bepaalde motor alleen
ter wille van de kleine vacuumpomp in bedrijf moet worden gesteld. Afzonderlijke
aandrijving geschiedt ook wel bij aanwezigheid van slechts één aggregaat, omdat
men dan vrijer is in de keuze van de plaats van de luchtpomp.
Men rekene op reserve: bij defect van de luchtpomp zou de bemaling anders
niet in bedrijf kunnen worden gesteld.
De beste plaats voor de aansluiting van de luchtleiding is voor centrifugaalpompen aan de zuigzijde van den waaier. Aan de perszijde zou de waaier het opgezogen water in de richting van de persbuis werpen en zou het aldus in de luchtpomp
kunnen komen, waardoor deze geen lucht meer zou zuigen.
Bij hevelopstelling moet de vacuumleiding bovendien een aansluiting hebben
op het op blz. 498 bedoelde luchtreservoir.
Constructie pompen. De pompbuizen en de waaiers vervaardigt men
over het algemeen van gietijzer.
Indien het water agressief is, past men wel bronzen schoepen toe in combinatie
met een roestvrije stalen as. Gietstalen waaiers past men wel toe, wanneer de
schoepen bestand moeten zijn tegen het meevoeren van ongerechtigheden, zooals
stukjes ijs of hout. Daar de schoepen tegenwoordig veelal dun zijn en het vervaardigen daardoor moeilijk (dure nabewerking), wordt gietstaal wel door smeedstaal vervangen.
505

De zuigbuis en, bij hevelopstelling, ook de persbuis, make men, zoo zulks
zonder te hooge kosten mogelijk is, ter wille van de luchtdichtheid tot onder laag
water van gietijzer, doch ook betonnen kokers zouden kunnen voldoen.
Bij directe koppeling of koppeling door middel van een tandwielkast moet
de fundatieplaat, waarop de elementen zijn bevestigd, zeer stijf zijn. Bij riemoverbrenging daarentegen is eenige onderlinge beweging toelaatbaar.
Wanneer trillingen zijn te verwachten (lichte betonbouw) is afzonderlijke fundeering van het motorblok gewenscht, eventueel te isoleeren met kurk of vilt. Alsdan
moet de koppeling tusschen motor en pomp zoowel axiaal als radiaal beweeglijk zijn.
Appendages dieselmotoren. Dieselmotoren vereischen de volgende toebehooren: luchtflesschen (waarbij op de noodige reserve is te rekenen), waterkoelpompen (30 liter per EPK per uur), koelwatertanks en -leidingen, afvoerleidingen
voor de afgewerkte gassen, een dagtank, voorraadtanks en leidingen voor den
aanvoer van den brandstof.
Het koelwater moet schoon water zijn; zoo noodig make men een wierbak,
waarin het vuil zal bezinken en welke geregeld schoon moet worden gehouden.
De afvoerleidingen mogen niet te lang zijn: zulks zou het nuttig effect schaden.
Men voorziet die leidingen van een knalpot en late ze zoo mogelijk uitmonden
in een goed trekkenden schoorsteen. De leidingen houde men toegankelijk door
ze bv. op te stellen in een door roosters af te dekken sleuf in den vloer of, bij
groote gemalen, in een toegankelijke kelderverdieping. De dagtank plaatse men
zoo hoog, dat de inhoud vanzelf naar de motoren kan loepen. Met behulp van
vlotters wordt de dagtank, liefst automatisch, uit de voorraadtanks gevuld. Zij
is te voorzien van goed-afleesbare peilschalen, van aftap-, aan-, afvoer- en overstortleidingen en tegen stof af te dekken met een houten deksel. T usschen de pomp
voor het vullen en de tank moet een grof brandstoffilter worden aangebracht.
De voorraadtanks plaatse men met het oog op het brandgevaar geïsoleerd
en buiten het gebouw. De plaats moet zoodanig zijn, dat zij gemakkelijk door
olie-aanvoerende schepen of auto's kunnen worden gevuld. Men voorziet ze van
standaanwiîzers voor den vloeistof, van buitenlanders, leuningen, mangaten met
deksels en ontluchtingsleidingen met tegen inregenen omlaaggebogen einde.
Aanbrengen van electrische kabels. Electrische kabels onttrekke men
niet aan het gezicht: zulks zou de controle bemoeilijken. Men brenge ze bij aanwezigheid van een kelder aan op daarin te maken rekken of anders in zand onder
den tegelvloer. In niet-verwarmde kelderruimten brenge men de kabels op eenigen
afstand vóór de muren aan, zoodat condenswater er achterlangs kan druipen
(vergelijk § 31, blz. 185).
§ 69.

AUTOMATISCHE GEMALEN.
Kleinere gemalen, welke dikwijls gedurende
korten tijd moeten werken, bv. gemalen, welke dienen om ergens een vrij constant
peil te onderhouden, maakt men wel automatisch. Zulke gemalen zijn eenvoudshalve meestal electrisch, hoewel het ook mogelijk is dieselgemalen automatisch
te maken (inschakelen met behulp van electromotoren). Het inschakelen en stoppen
van den motor geschiedt in beide gevallen door bemiddeling van vlotters of van
een "no-flote" systeem 1 ) ).
Wanneer op hun plaats.

1 ) Twee dicht boven elkander aangebrachte contacten (platen) op het lage en op het hooge peil.
Het zouten bevattend water geleidt voldoende om tusschen de contacten op elk der peilen een electrische stroom te onderhouden. Komt een der contacten droog, dan wordt de stroom verbroken. Bij
weinig zouten bevattend water moet de afstand der platen niet grooter zijn dan 5 mm (gemalen te Schalkwijk).

506

Hoogteligging van den waaier. Bij automatische gemalen moet de waaier
onder den laagsten waterstand zijn gelegen: het, vóór het in werking komen van de
pomp, zuigen van een vacuum is weliswaar automatisch zeer goed mogelijk, maar
geeft een extra complicatie (te omslachtig) en het gebruik van zelfaanzuigende
pompen wordt ontraden, omdat de slijtage daarbij groot is. Mocht evenwel het
gebruik van zelfaanzuigende pompen niet kunnen worden ontgaan, zoo neme
men maatregelen voor de gemakkelijke controle van den waaier en voor gemakkelijke montage en demontage.
Bij weigering van de pomp (bv. wanneer de ruimte achter het krooshek is
leeggemalen) moet de doorgaans elders verblijfhoudende bewaker worden gewaarschuwd. Zulks zou kunnen geschieden door een lichtsignaal, zichtbaar van zijn
woning uit of door een alarmsignaal te zijnen huize.
Meer dan één pompaggregaat. Wanneer meer dan één pompaggregaat
· aanwezig is, zou een volgend aggregaat automatisch in werking kunnen treden
indien de waterstand, welke door één pomp niet op peil kan worden gehouden,
daalt tot onder een bepaald niveau (te regelen met het vlotter- of no-flotesysteem).
Ook als een pomp om een andere reden dan hierboven vermeld zou weigeren,
zal een volgende in bedrijf kunnen komen.
Hetis gewenscht de communicatie, van de ten behoeve van het vlotter- of
no-flotesysteem, gemaakte uitsparingen met het buitenwater niet te dicht bij de
uitmonding van de persbuizen te plaatsen, omdat voorkomen moet worden, dat
het systeem onder den invloed komt van de afzuiging van het water kort voor
die uitmonding.
Toezicht. Bij automatische gemalen moet alles worden ingesteld op ongeregeld toezicht: geen niet-automatisch gesmeerde lagers, geen sperklokken zonder
reserve-uurwerk (bij het uitvallen van den stroom mag de klok niet stilstaan) enz.
Voorbeeld. Figuur 302 stelt een automatisch gemaal voor, dat in 1943
in bedrijf is gesteld en waarbij van e.en no-flotesysteem is gebruik gemaakt
(zie noot op vorige blz.).
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HOOFDSTUK XIII
Oeververbindingen.

Oeververbindingen zullen slechts worden besproken voor zoover voor de
scheepvaart of de waterbouwkundige techniek van belang.
§ 70.

ALGEMEENE BESCHOUWING OMTRENT KRUISINGEN VAN
BELANGRIJKE LAND- EN WATERWEGEN.

a. Zeescheepvaartkanalen.

Wanneer drukke auto- of spoorwegen over een zeescheepvaartkanaal moeten
worden geleid, zouden daarvoor slechts beweegbare of zeer hoog gelegen vaste
bruggen in aanmerking kunnen komen. Beweegbare bruggen vormen een belemmering zoowel voor de scheepvaart als voor het verkeer te land. De scheepvaart
wordt er door belemmerd, ware het slechts, dat steeds rekening is te houden met
de aanwezigheid van de brug, welke bovendien soms direct oorzaak is van
oponthoud (bv. bij weigering van het bewegingswerk). Het verkeer te land ondervindt veel oponthoud van de brug, welke geruimen tijd vóór het passeeren van
een schip geopend moet worden (bij weigering moet het schip vóór de brug kunnen
meren). Bovendien zou spoorwegverkeer van groote frequentie niet mogelijk zijn:
er zou geen tijd beschikbaar zijn voor het passeeren van schepen.
Bij weigering van het bewegingsmechanisme of aanvaring van de brug, kan
alle verkeer veel last ondervinden. De vraag rijst dan, welk verkeer den voorrang
moet genieten en dan komt men voor waterwegen voor de groote vaart meestal
tot de conclusie, dat de scheepvaart ccûte que cc ûte in stand moet worden gehouden. Immers mag de door het kanaal aangesloten haven niet in discrediet .
worden gebracht door onberekenbare stremmingen van· de vaart (Noordzeekanaal, hetwelk de haven van Amsterdam met de zee verbindt). Het verkeer
te land kan doorgaans worden omgeleid.
Een en ander is oorzaak, dat het leggen van een beweegbare brug over een
zeevaartkanaal zooveel mogelijk moet worden vermeden. Waar zich reeds zulk
een brug over een kanaàl bevindt, wordt tegenwoordig bevorderd, dat deze bv.
door een tunnel wordt vervangen (spoorbrug nabij Velsen over het Noordzeekanaal).
Hooggelegen vaste bruggen zouden voor lste klasse zeescheepvaartkanalen
een vrije doorvaarthoogte vorderen van 70 m (rapport no. 89 van het in 1935
te Brussel gehouden Internationaal Scheep.vaartcongres) 1 ), hetgeen voor de meeste
kanalen in verband met de lange opritten een bezwaar is te achten.
Voor spoorwegen met stoomtractie is de maximum gevorderde helling 1 : 225
1 ) Voor de ontvvorpen, doch niet uitgevoerde brug over de Nieuwe Maas te Rotterdam was de
vrije doorvaarthoogte ongeveer 62,5 m boven gemiddeld rivierpeil.
2) Tunnel te Rotterdam onder de Nieuwe Maas, ontworpen tunnel te Velsen onder het
Noordzeekanaal.
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en met electrische tractie 1 : 60 (in Zwitserland zelfs tot 1 : 37); voor autoverkeer is 1 : 28,5 2 ) toelaatbaar en voor gemengd verkeer 1 : 40 à 1 : 50.
Een voorbeeld van een hooggelegen spoorbrug is die te Rendsburg over het
Noord-Oostzeekanaal met lusvormige opritten, welke uit een staalconstructie
bestaan voor zoover zulks goedkooper was dan aarden dammen.
Over het algemeen wordt de meest doelmatige kruising van een zeevaartkanaal
door landverkeer verkregen met behulp van tunnels, waarbij bij gelijke hellingen
als hierboven genoemd, veel kortere opritten worden gevorderd. Bovendien
zullen deze opritten het aanzien van de streek niet bederven, noch het onbelemmerd
gebruik van het omliggende land.
b,

Binnenscheepvaartkanalen.

Voor kanalen voor de binnenvaart komen, evenals voor de onder a. beschouwde
kan;,:ilen, beweegbare of hocggelf gen vaste bruggen in aanmerking. Aan beweegbare
bruggen kleven dezelfde bezwaren als onder a. genoemd. Voor de binnenvaart
moeten de bruggen soms zeer geruimen tijd open blijven wegens de veelal zeer
drukke vaart en de langzaam varende slepen. Zij belemmeren zoowel het verkeer
te water als te land. Waar niet strikt noodig (bv. in een bebouwingscentrum)
worden zij dan ook voor drukke kanalen zelden meer toe gepast; zelfs zou de brug
een motief kunnen zijn om het kanaal om het bebouwingscentrum heen te leggen.
Beweegbare bruggen worden vrijwel uitsluitend gemaakt, indien de doorvaarthoogte onbeperkt moet zijn.
Hoogteligging. De hocgteligging van vaste bruggen en van beweegbare
bruggen in hoofdwegen is voor kleinere kanalen aangegeven op de tabel behoorende
bij § 2, blz. 7. Voor de zelden voorkomende te hooge vaartuigen zou de beweegbare
brug kunnen worden geopend of geheven.
Voor bijzonder belangrijke kanalen, zooals het Amsterdam-Rijnkanaal, is
de vrije doorvaarthoogte bepaald op 9 m boven het normale kanaalpeil, zulks
in verband met de hoogte van de schepen, welke den Rijn bevaren. Rekening moet
worden gehouden met den golfoploop op een kanaal bij het ledigen van de schutkolk
(zie § 8, blz. 35). Het is voorgekomen, dat schepen daardóor stootten tegen den
onderkant van een brug. Zelfs zou aanvaring van de brug tot de mogelijkheden
kunnen behooren.
In de plaats van onbeperkte doorvaarthoogte zou een vrije doorvaarthoogte
van 25 m voldoende zijn te achten, lietgeen van belang is voor de toepassing van
hefbruggen (vaarweg van Amsterdam naar Rotterdam via Boskoop).
Tunnels. Tunnels onder binnenscheepvaartwegen zijn zeer zeker op hun
plaats. Deskundigen hebben berekend, dat de bouwkosten daarvan hocger zijn
dan voor vaste bruggen. Bij deze laatste bestaan de exploitatie-kosten slechts uit
het schoonhouden van het brugdek en uit verfwerk en bij tunnels in hoofdzaak
uit het schoonhouden van het geheele tunnelprofiel, bemalirig en mogelijk
ook uit doorloopende verlichting en' uit ventilatie. In beginsel zou men ze
kunnen construeeren als duikers onder vaarwateren (§ 65) 1 ).
Draaibruggen. Voor drukke vaarwegen werden voorheen dubbelarmige
draaibruggen beschouwd als de meest ideale beweegbare bruggen: zij geven de
vaart geliJktijdig vrij voor linksch en rechtsch verkter en kunnen onmiddellijk
achter het laatstpasseerende schip worden gesloten.
1 ) De doorsnede van de kokers van den grondduiker te Zeeburg (blz. 490), welke <J> 3600 mm
zijn, zijn reeds respectabele "tunnels".
2
) Zie blz. 508.
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Evenwel is de middenpijler voor de scheepvaart een steen des aanstoots:
oppassen voor aanvaring, belemmering van het verkeer doordat hij inhalen over
zeer geruimen afstand verhindert 2 ).
Voor belangrijke kanalen worden zij dan ook liefst vermeden: onder de brug
mag, mede met de gewenschte mogelijkheid ook onder de brug in te halen, in
geen geval een belemmering voor de vaart aanwezig zijn boven de dieptelijn
van 2 m (fig. 30'7). Aldus is de eenige beweegbare brug, welke voor breede
binnenscheepvaartwegen in aanmerking komt, de hefbrug.

SCHEMA BRUG,WANNEER GEEN VOETPAD(EN) OF -BANEN VEREISCHT ZUN

Fig. 307.

Schema van een brug over een kanaal, wanneer geen jaagpad is vereischt.

Bruggen in enge1·en zin. Voor bruggen in engeren zin wordt verwezen
naar de betreffende hand- en leerboeken. Hier zij nog, in verband met de kosten
van de in § 72 behandelde rijdende overzetveeren, gememoreerd, dat het maken
van de opritten voor vaste bruggen in slappe terreinen veelal een hoogere uitgave
vordert, dan de brug zelve.
Pont transbordeur. Het kan voorkomen, dat een hooggelegen vaste brug
bezwaren oplevert voor langs het kanaal gevestigde personen en bedrijven bv.
landbouwbedrijven (paardentractie), omdat, behalve voor te voet zijnde personen,
steeds een grooten omweg moet worden gemaakt om op de brug te komen. Om
hieraan tegemoet te komen is de hooggelegen brug in de gemeente Maarssen
over het Amsterdam-Rijnkanaal ingericht als ophangconstructie voor een pont
transbordeur, welke electrisch wordt bediend (fig. 308). In zulke gevallen verdient
het welstandshalve aan de brug geven van een toog geen aanbeveling: de pont
transbordeur moet zich volkomen horizontaal kunnen verplàatsen (anders: ongelijkmatige wielbelasting).
§ 71.

PROFIELVERWIJDING TER PLAATSE VAN BELANGRIJKE
BESTAANDE BRUGGEN.

Wanneer een kanaal meer verruimd moét worden, dan waarop oorspronkelijk,
bij den aanleg, was gerekend - een veel voorkomend geval, zeker bij oudere
kanalen - moeten de er over gelegen bruggen een grootere overspanning verkrijgen: een of beide landhoofden zullen dan veelal naar achteren moeten worden
verplaatst, terwijl de doorvaarthoogte veelal zal moeten worden vergroot. Zulks
zou voor drukbereden spoorbruggen zeer hooge kosten vorderen (hulpbrug,
hulpopritten enz.).
Dergelijk geval deed zich voor met de drie over het Merwedekanaal, deel
uitmakende van het Amsterdam-Rijnkanaal, gelegen spoorbruggen nabij Utrecht
en Weesp. De landhoofden dezer bruggen zijn enkele tientallen jaren geleden
vervaardigd en op uitsluitend teloodstaande palen gefundeerd, dus zeker niet in
staat meer gronddruk op te nemen, dan zij thans reeds doen.
2
)

510

Vergelijk § 60, blz. 471.

Ter besparing van kosten is daarom besloten voorloopig te volstaan met
verruiming van het kanaalprofiel tusschen de landhoofden in en wel door het
vervangen van de kanaalbeloopen door beschoeiïngen van stalen damwand. De
damwanden moesten gedeeltelijk onder de bruggen worden geheid, hetgeen
geschiedde met een automatisch werkenq stoomblok. Elke damplank onder de
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Profielsvernauwing in een verbreed kanaal onder drukbereden ,spoorbruggen, welke niet
op de verbreeding zijn aangelegd.
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1

brug werd in drie lengten geheid. De volgende lengte werd te voren electrisch
gelascht op de reeds ingeslagen lengte, De damwanden, voor zoover vóór den
spoordijk gelegen, werden in een zwaren betonbalk gevat, welke nabij de uiteinden
verankerd werd aan paaljukken, naast den dijk geheid (fig. 309).
§ 72.

PONTEN.

Varende ponten. Behalve waar historisch een druk pontverkeer is g groeid,
worden drukke landwfg~n niet meer met behulp van ponten over een scheepvaartkanaal gdeid, terwijl het streven bestaat de bestaande ponten, althans voor het
doorgaande verkeer, door vaste oeververbindingen te vervangen.
Ponten zijn dan nog g::wenscht voor het verkeer tusschen de oevers in engeren
zin en voor alle paardentractie, tenzij een oplossing als hierboven besproken
(pont transbordeur, hang~nde aan vaste brug, fig. 308) mogelijk is.
Ter plaatse, waar het verkeer niet van zoodanigen omvang is, dat de bouw
van een brug is te motiveeren, zouden ponten dienst kunnen doen. Tegenwoordig
worden uitsluitend vrij-varende ponten gemaakt•. Deze vereischen aan beide oevers
een haven, waarin de pont hetzij dwars op het kanaal, hetzij evenwijdig daaraan
kan komen te liggen.
Ponten hebben de volgende bezwaren:
1. het op- en afrijden bij wisselenden waterstand is niet altijd gemakkelijk:
soms staat de benoodigde koebrug te steil cmhocg, dan weer te steil omlaag;
2. de overtocht vordert vrij veel tijd, vooral wegens het op gang komen en
het afremmen;
3. de pont moet geruimen tijd voordat een schip voorbijvaart haar vaart
verminderen, terwijl het weer op gang komen een groot oponthoud beduidt.
Om aan het eerste bezwaar tfg~moet te komen zijn wel eens ponten vervaardigd
met verstelbaar dek (Rotterdam), terwijl de andere bezwaren zooveel mogelijk
worden ondervangen door een overmatig zware machine.
Over het Merwedekanaal (onderdeel van het Amsterdam-Rijnkanaal) liggen
primitieve ponten, welke bestaan uit twee schuitjes, waarover een rijdek is gelegd
met de as evenwijdig aan de kanaalas. De toegang tot het dek wordt gevormd door
twee daaraan bevestigde kleppen. Buiten gebruikzijnde, liggen de ponten in ponthavens ter weerszijden van het vaarwater. Vóór het overvaren wordt een kabel
gespannen, dwars over het kanaal, door het aandraaien van een op den wal staande
lier, waarna de pont in beweging wordt gebracht door het draaien aan een zich
op de pont bevindende bewt gingsinrichting. Na het overvaren moet de kabel
weer op den bodem van het kanaal worden neergelaten.
·
Uit een en ander volgt, dat de ponten slechts kunnen worden gebruikt als
geen schip in aantocht is. Bijgevolg duurt het op het drukke kanaal soms zeer
geruimen tijd, voordat zich de gelegenheid voordoet, dat kan worden overgevaren
(dikwijls meer dan een uur).
Voorts kost het voortbewegen van het veer bij sterken wind en hoogen last
op de pont zeer veel inspanning. Bij sterken dwarswind kost het de grootste moeite
in de haventjes te komen.
Rij den de ponten. Het behoeft geen betoog, dat de genoemde bezwaren
zich bij eenzelfde soort veer en een belangrijk breeder kanaal bij toenemende
scheepvaart in veel sterker mate zullen doen g.::,voelen. Daarom is, nu het Merwedekanaal belangrijk wordt verbreed, gezocht naar een gewijzigde inrichting der
ponten, echter zonder bevredigend resultaat. Ten slotte is een oplossing gekozen,
0
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Fig. 306,

Interieur van het gemaal ten behoeve van de voeding van het Twenthe-kanaal,
te Hengelo (dieselgemaal)

Fi2'. 308.

Pont-transbordeur te Maarssen (Merwedekanaal).

Fig. 311.

Het leggen van de railbaan voor den veerwagen te Diemen. Zij wordt door
twee bokken geplaatst. De doorbuiging tijdens het plaatsen is gering.

1

Fig.

De veerwagen in ijs.
(winter 1942)
De poote11 houden geulen open.
314.

Fig. 313. Veerwagen in bedrijf. Op den achtergrond ziet men de
aanlegbrug in wier verlengde de veerwagen in den eindstand stopt.
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Fig. 310.

Onderbouw van een rijdend overzetveer (Amsterdam-Rijnkanaal). Nieuwste=constructie.
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welke volkomen van de bestaande afwijkt. Zij betreft een veer, dat "rijdend overzetveer" is genoemd en bestaat uit een wagen in portaalvorm (veerwagen), waarop
een platvorm voor het verkeer is gemaakt en welke zich kan voortbewegen over
een onder water gelegen railbaan, dwars over het kanaal 1).
Aan s 1 i b ben rai 1 baan. Dat het kanaal buitengewoon slibrijk is,
werd geen bezwaar geacht en is zulks ook niet gebleken: de ervaring met roldeuren
van schutsluizen opgedaan had reeds geleerd, dat bij geregeld gebruik de railbaan
vold9ende vrij blijft van slib (zie blz. 227).
Voorde e 1 en. Tegenover andere veertypen biedt het rijdend overzetveer
de volgende voordeelen:
1. de gevorderde haventjes in de kanaaldijken zijn zeer kort, zoodat de
kanaalwegen vrijal recht door kunnen blijven loopen en er voorts geen noemenswaardige dijkverbreeding noodig is;
·
2. het veer kan de overtocht te allen tijde aanvaarden, zelfs wanneer de
railbaan nog, vóór het veer langs, door schepen wordt of zal worden gekruist;
3. gedurende- den overtocht wordt steeds niet m,eer dan een smalle strook
van het kanaal versperd;
4. de hoogteligging van het platvorm strookt steeds, onafhankelijk van den
kanaa1waterstand, met den oever, zoodat beweegbare aanbruggen (kleppen) kunnen
worden gemist;
5. dwarswind of dwarse stroomingen in het vaarwater bemoeilijken den
overtocht niet;
6. de veerwagen kan onmiddellijk tot stilstand worden gebracht of zelfs
van rijrichting veranderen, hetgeen de veiligheid zeer ten goede komt;
7. zoo min mogelijk hinder van dichtgevroren water;
8. korten duur van den overtocht.
Rai 1 baan. Een der uitgevoerde veeren is in fig. 310 aangegeven.
De railbaan wordt gevormd door een geheel gelaschte constructie, welke
in dwarsrichting stijf is en gezonken op te voren zoo nauwkeurig mogelijk op de
juiste plaats ingeheide en onder water precies op de juiste hoogte 3fgez;,agde
houten palen. De constructie is zoodanig gedetailleerd, dat de palen in
elke richting een afwijking van de juiste plaats mogen vertoonen van ongeveer
0,20 'm 2). De randen onder de oplegplaten, welke boven de palen komen, dienen
voor verstijving en om te voorkomen, dat de paalkoppen op den duur door trillingen
buiten de platen zouden komen. De constructie is zoodanig ontworpen, dat sleepende
scheepsankers, welke eraan vasthaken, eerder zullen breken dan dat de baan
beschadigd wordt.
Na het met twee drijvende bokken plaatsen van de railbaan (fig. 311), wordt
deze in de met stalen damwand uitgevoerde haventjes gefixeerd met behulp van
groenharthouten wiggen, welke boven water tegen lostrillen zijn geborgd. De
wiggen aan de kopeinden van de railbaan moeten het "kruipen" van de baan
voorkomen, de andere wiggen strekken tot oplegging van de baan, ten einde de er
1 ) Voorloopers van het rijdende overzetveer waren gedurende een beperkt aantal jaren in'bedrijf
gesteld nabij Brighton omstreeks de l<1atste eeuwwisseling en te St. Male omstreeks het begin van den
eersten wereldoorlog. De eerste was van electrische tractie voorzien (bovengrondsche leiding: geen
scheepvaart er onder door), de andere werd voortbewogen van den wal af door een ketting]zonder einde.
Het principieele verschil met het hier beschreven type was, dat bij de voorloopers de baan en de wagen
bij eb geheel droog kwamen en bij de andere is de baan, benevens het onderste gedeelte van den wagen,
doorloopend onder water.
2
) Bij de nieuwere uitvoeringen wordt de speling in langsrichting vergroot, omdat dit voor het
heien gemak belooft te zullen opleveren.
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Fig. 312. Veerwagen.
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op uitgeoefende dwarse krachten, veroorzaakt door wind op den veerwagen of
door stoeten van den wagen, te kunnen opvangen.
Te allen tijde is de 65 à 70 t wegende railbaan, na verwijdering van de wiggen,
voor reparatie of vernieuwing te lichten.
Veer wagen. Uit de fig. 312 en 313 blijkt, dat de veerwagen in de
bewegingsrichting zoo ijl mogelijk is geconstrueerd, zulks om zoo min mogelijk
weerstand in het water te ondervinden en zoo min mogelijk last te hebben van ijs.
Er is echter geen reden aanwezig om de poeten te "stroomlijnen". Tegen de
poeten zijn schuin omlaag gerichte ijsbrekers aangebouwd, welke het ijs oplichten
en daardoor breken. De in de portalen optredende maximum spanning bij zoo
groot mogelijken mobielen last (25 t) is slechts 300 kg/cm2, zulks om te zorgen,
dat de poeten praktisch nimmer zullen ,,uitstaan", waardoor de wielen niet zuiver
op de rails zouden passen.
Op elken rail wordt één wiel aangedreven door een coventryketting, welke
door een bewegingsinrichting wordt aangedreven. De kettingen zijn voorzien
van een spaninrichting, welke zich boven water bevindt. Zij zijn van royaal boven
den hoogsten kanaalstand tot onder den laagsten met stalen kokers beschermd.
De bewegingsinrichting bestaat uit een lierwerk met vloeistofkoppeling, keerkoppeling en versnellingsbak, aangedreven door een uit de hand aan te slane
Kromhout-Gardner-dieselmotor met een vermogen van ongeveer 50 pk bij 1200
toeren per minuut. De bewegingssnelheid is 1,20 m/sec, zoodat de overtocht,
ongestoord, 1½ minuut vordert.
De motor drijft tevens een hoogedrukvetpomp aan voor de smering der
zich onder water bevindende assen (glijdlagers), benevens een dynamo (met accu)
voor de verlichting en voor de claxon, welke bij mist onontbeerlijk is.
Bij weigering van den motor is bediening uit de hand mogelijk; uiteraard
is dan de snelheid uiterst gering.
De wagen wordt bediend van de voor de bediening bestemde strooken ter
weerszijden van de voor het verkeer gereserveerde baan uit.
Wanneer de wagen tegen stormwind op moet tornen, is het adhaesie gewicht
vergroot door den wagen zoodanig op de rails te plaatsen dat alsdan de aangedreven
wielen het zwaarst worden belast (stormrichting uit het westen).
Hoewel de kans op aanvaringen zeer gering is, is alle aandacht geschonken
aan de gevolgen daarvan. Een aanvaringsstoot in de rijrichting zal slechts tot
gevolg hebben, dat er een secundaire beweging bij de normale zal moeten worden
gevoegd. Een botsing loodrecht op de rijrichting is gevaarlijker. Zij zal den wagen
mogelijk aan de getroffen zijde oplichten. Vandaar, dat de wielflenzen aan den
buitenkant zijn geplaatst. Immers kan de wagen dan zijwaarts over de rails schuiven
zonder iets te beschadigen. Om te voorkomen, dat de wagen te diep zou wegzakken,
indien hij zoover zijwaarts is geschoven, dat hij op den grond komt te rusten,
zijn de baanruimers uitgevoerd in den vorm van lom:pe olifantsvoeten. Ter weerszijden van de rails is bovendien puin gestort. Verder zijn de poeten ter vergrooting
van de stabiliteit van den veerwagen zoover uit elkander geplaatst als constructief
mogelijk was (breed "spoor"). Ten slotte zijn evenwijdig aan de kanaalas berghouten
aangebracht (fig. 312 en 313).
Ter voorkoming van niet-elastische botsing van den wagen tegen de kopwanden van de haventjes, zijn aan elken kopwand twee speciaal geconstrueerde
zware treinbuffers aangebracht, welke de eigenschap bezitten na indrukking
langzaam terug te komen. De plaats der buffers is zoodanig gekozen, dat de reactie
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ongeveer in een horizontaal vlak werkt, dat door het zwaartepunt van den middelmatig belasten wagen gaat.
0 n d e r h o u d. Voor het onderhoud kunnen de 35 t wegende veerwagens
met een bok worden gelicht en op een stelling gezet. Aangezien het AmsterdámRijnkanaal binnen afzienbaren tijd een zevental veerwagens zal tellen, is het
onderhoud gecentraliseerd gedacht. Hiertoe wordt een speciale ponton gemaakt,
welke evenwijdig aan de baan onder de veerwagens tusschen hun pooten past.
Deze ponton en de bij het kanaal behoorende bok zullen gestationneerd worden
bij de centrale werkplaats. De gang van zaken is nu zoo gedacht, dat de reserveveerwagen met den bok van den wal op de ponton wordt gezet. Deze wordt
vervolgens naar de plaats gesleept, waar de uit te wisselen wagen dienst doet.
Door water in de ponton te laten wordt de reserve-veerwagen op de railbaan
gezet en wordt de alsdan laagdrijvende ponton vervolgens onder den uit te wisselen
wagen gevaren, waarna zij wordt leeggepompt en mèt den wagen naar de centrale
werkplaats wordt gesleept. Daar zet de bok hem op den wal.
D o e 1 m a t i g h e i d. In de praktijk voldoen de veerwagens goed. Zelfs
bij zeer strenge aanhoudende vorst kunnen zij den dienst blijven onderhouden,
zooals gebleken is gedurende de uiterst strenge winter van de jaren 1940, 1941
en 1942. Alleen moeten zij, al naar gelang van de lage temperatuur, om de 10 à 30
minuten overrijden om vastvriezen van den wagen te voorkonlen. In fig. 314
ziet men de door de pooten, uitsluitend door het rijden, vrijgemaakte sleuven
in het ijs.
Eenige last wordt ondervonden wanneer het kanaal met drijfijs bedekt
is en dit zich in de haventjes gaat afzetten en er uit moet worden verwijderd.
Het gebruiken van den veerwagen om met geweld een baan door het ijs te
forceeren, zou nutteloos zijn. Zelfs zou kettingbreuk door de schokken kunnen
voorkomen, waarna de wagen weliswaar op één ketting zou kunnen blijven doorrijden, maar verder alle reserve zou missen.
Bij de nieuwere uitvoeringen zullen de haventjes in plattegrond den vorm
verkrijgen van een rechthoekig trapezium, ten einde het erin opgehoopte ijs beter
te kunnen verwijderen (fig. 310). Bij de oudere uitvoeringen is de plattegrond
rechthoekig.
Bij ijsbezetting van het kanaal is de slijtage der kettingen vergroot.
S m e r i n g. In den beginne gaf de smering onder water eenige zorg:
het vet kwam niet steeds te juister plaatse aan. De patentnippels voldeden slecht.
Thans zijn alle patentkippels vastgesoldeerd. Voorts werden de vetleidingen
dikwijls door uitwendige oorzaken beschadigd, hoewel zij in de oksels der staalprofielen waren geplaatst. Thans zijn de leidingen nog beschermd door over de
volle lengte aangebrachte hoekstalen, in den geest als geteekend in fig. 226, echter
met dat verschil, dat de hoekstalen niet zijn vastgelascht, doch vastgebout. Voorts
bleek, dat smeren van de glijdlagers alleen niet voldoende was om groote slijtage
te voorkomen: gezorgd moest worden, dat geen slib in de lagers kon binnendringen.
Het komt er bij den veerwagen vooral op aan, dat datgene waarop vertrouwd
wordt, het vertrouwen waard is. Controle der zich onder water bevindende
o nderdeelen is zeer omslachtig en kostbaar.
E 1 e c t r i s c h e h u 1 p b e w e g i n g. Gedurende den oorlog deden zich
moeilijkheden voor met de dieselolievoorziening. Daarom werd, noodgedwongen,
het meest gebruikte veer geëlectrificeerd. De stroomtoevoer vond plaats met behulp
van een soepelen kabel, welke op een zich op den wagen bevindenden trommel
werd gewonden. De omtreksnelheid en diameter van den trommel waren gelijk
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aan die van de loopwielen van den wagen. Voorkomen moest worden, dat de kabel
in twee lagen op den trommel werd gewonden. Hiertoe was voor elke winding van
den 26 mm dikken kabel op den trommel een ruimte aanwezig van 33 mm. Bovendien werd de kabel geleid door een wandelmoer, welke zich per trommelomwenteling 33 mm verplaatste. De wandelmoer was zoover mogelijk onder den trommel,
doch boven den hoogsten kanaalwaterstand, aangebracht, zoodat bij onregelmatige
opwinding verseizing mogelijk was.
De wandelmoer was ten behoeve van het leiden van den kabel voorzien van
vier op kogels loopende rollen, welke, twee aan twee loodrecht op elkander, zoodanig
waren geplaatst, dat de kabel nog royaal doorgang had.
Bij electrisch bedrijf was de tusschen den dieselmotor en het drijfwerk geschakelde vloeistofkoppeling ontdaan van vloeistof, waardoor de dieselmotor
. ontkoppeld was. Bij storing van het electrisch bedrijf en bij drijfijs werd de vloeistofkoppeling weer gevuld en de electromotor buiten bedrijf gesteld.
Van den beginne af voldeed de electrische tractie goed. Alleen bij drijfijs
moest zij buiten bedrijf worden gesteld. Zoodra het ijs zich had vastgezet, was
het veer weer electrisch te bedienen: de soepele kabel werd dan op het ijs gelegd,
dat zich tusschen de pooten van den veerwagen bevond (fig. 314).
Merkwaardig is, dat blijkens publicatie in de "Ingenieur" no. 42 van 1937,
veerwagens ongeschikt zijn te achten om electrisch te worden aangedreven en
dat de schrijver van dat artikel, door omstandigheden gedreven, vrij kort daarna
het tegendeel heeft moeten bewijzen! Beter blijft echter dieseltractie (ijs!).
Na den oorlog is de electrische tractie, welke veel duurder is dan de
dieseltractie, weder gedemonteerd.
Gewijzigde vee:rwagenconstructie. De ontoegankelijkheid van de smeerpunten onder water, de mindere of meerdere kwetsbaarheid der kettingen en de
verhoogde slijtage ervan bij ijsbezetting van het vaarwater zouden kunnen worden
ondervangen door de pooten van den veerwagen hol te maken (gedurende het
bedrijf rrtoet een man er in kunnen afdalen), de loopwielen van waterdichte 1 )
rollagers te voorzien en de voortbeweging tot stand te brengen met behulp van
een cardan. Als proef zullen eenige veerwagens aldus worden geconstrueerd. De:
praktijk zal leeren; welk systeem het beste zal voldoen.

1)
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Zie blz. 306.

NAWOORD

Uit al het voorgaande blijkt, dat de constructeur van waterbouwkundige
werken zeer veel zal overwegen, voordat het ontwerp tot stand is gekomen.
Het ontwerp in zijn geheel en in de details is een compromis tusschen vooren nadeelen. Juist daarom is het moeilijk om toch een logisch en consequent
geheel te verkrijgen.
.
Wij herhalen dat een ontwerp den ontwerper niet tot in alle details mag bevredigen, en dat degene, die volkomen over zijn werk voldaan is, het onvoldoende heeft doordacht.
Calamiteiten of gedurende de exploitatie gebleken tekortkomingen evenwel,
komen voor den ontwerper met verantwoordelijkheidsbesef steeds onverwacht.
Had hij toch een en ander te voren overwogen, dan had hij er ongetwijfeld voorzieningen tegen getroffen. Aldus komt men tot den eenigszins vreemd aandoenden
uitspraak, dat te voren overwogen tekortkomingen van een ontwerp gedurende
en na de uitvoering er van niet tot uiting zullen komen.
Het is dus zaak een ontwerp doorloopend van alle kanten te wikken en
te wegen. Alles komt ten slotte neer op de volgende drie vragen, welke men zich
doorloopend moet stellen:
1. Hoe wordt het betrokken bouwwerk of detail er van vervaardigd en welke
moeilijkheden zouden zich daarbij kunnen voordoen;
2. Hoe staat de scheepvaart en de eventueele bediening tegenover de inrichting
en de constructie van het bouwwerk?
3. Wat vordert onderhoud en vernieuwing en hoe kan een en ander plaats vinden?
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BIJLAGE

VOORONTWERP VAN EEN SCHUTSLUIS
Inleiding.

Een voorontwerp is noodig:
1. om zich een denkbeeld van de kosten te vormen;
2. om de plaats en de diepte der benoodigde grondboringen en diepsondeeringen
te kunnen vaststellen (§ 5);
3. om voor het opmaken van de definitieve plannen een houvast te hebben.
De praktijk leert, dat de kosten van een op normale wijze gefundeerde schutsluis voor de binnenscheepvaart meer afhangen van de hoofdafmetingen dan van
het te kiezen deurtype en van de constructieve bijzonderheden. Daarom is gemeend,
dat door in groote lijnen het voorontwerp van een schutsluis van een bepaald type
op te bouwen de orde van grootte der kosten kan worden benaderd.
Beschouwd wordt een schutsluis volgens het meest eenvoudige type, nl.
volgens fig. 49, waarbij de vulling en lediging van de kolk geschiedt door schuiven
in de deuren. De nuttige kolklengte (zie § 27) is gelijk aan den afstand tusschen
de kopvlakken der deurkassen of -nissen aan de kolkzijde, verminderd met,
globaal, evenveel meters als het grootste verval bedraagt.
De toetelaten spanningen zijn 50 kg/cm 2 voor het beton en 1000 kg/cm 2
voor het wapeningsijzer. Het s.g. van beton is 2,4. De betondekking is 8 cm. voor
de muren en 5 cm. voor den vloer.

A

'!> INDIEN G"b EN G"y

= 60 EN 1200, DEZE

MAAT 7,85,

Fig. 315a. Schets van een schutkolkmuur
volgens het bakprofiel (voor grootere
hoogten).

1.

Fig. 315b.

Idem (voor kleinere hoogten)

Schutkolk.

De gegevens, welke dienen voor de dimensionneering van de schutkolk
(bakprofiel) zijn in de hiernavolgende staten 1 ) opgenomen (zie ook fig. 315a en b).
Opgemerkt zij, dat de dikte-afmetingen verkleind kunnen worden door de in de
drukzone aanwezige wapening in rekening te brengen.
1) Deze staten zijn opgemaakt in samenwerking met Ir.

520

J.

Zuurdeeg.

a.

I

II

Geval 8 (blz. 454). Constructie drukt niet op ondergrond, dus maakt het geen verschil of de fundeering op staal is of op palen.

III

Moment om
hart muur
perm' bij
drooglegging
h h' van de kolk en
opwaartschen
waterdruk in
eventueelen
in in stortnaad 1 )
m m
in tm

V
IV
VI
VII
NormaalMoment om
kracht door
hart vloer bij
muurgewicht
Aper m
NormaalMuurp-er m'
kolklengte
kracht in
dikte indien er geen
en
vloer perm
dl
druk op onopwaartschen
ko lltlengte
dergrond
waterdruk in
•)
wordt uitgeeventueelen
2
oefend )
stortnaad
in m
in t
in tm
in t

6
12
18
24

5
11
17
23

34,5
334
1203
2946

6,77
31,7
85,8
177,5

0,72
2,10
4,(15
6,40

39,4
403
1497
3664

6

5

34,5

6,77

0,72

13,2

12 11
18 17
24 23

334
1203
2946

31,7
85,8
174,8

2,10
4,05
6,40

301
1218
3093

VIII

IX

Vloerdikte
wordt niet
Vloerdikte bepaald door
d nabij moment in B
(= 1/10 ql2),
A
dus dB<dA
zoolang 1 <
in m

A. Geen spoor achter muur
25,6
0,80
2,55
132
349
5,20
8,60
701
B. Met spoor, lang 2 m 5)

(in m)

X
XI
XII
Sluislichaam
Betoninhoud
gaat niet
perm
drijven (wrij- Als kolom X,
doch met
schutkolklengte in
ving door
water op vloer
m•
grond achter
over een
muren in
(voor hoeveelheid
hoogte
van
reserve)
wapeningsijzer te
zoolang 1 < 1'
vermenigvuldigen
l' 4)
met 85 kg)
inm
3m
4m

10,(8
23,30
39,25
57,81

3,E6
10,55
20,76
46,45

23,3

0,50

5,55

9,74

126
336
677

2,25
4,80
8,05

19,71
34,42
51,35

17,21
27,35
51,64

V)
16,16
17,70 22,86
28,82 33,11
63,96 73,15

32,23

zeer
groot
27,86 35,09
37,26 42,38
68,35 76,61

9,79
39,77
110,45
247,7

+ 0,8 1
+ 2,55 1
+ 5,2 l
+ 8,6 1

+ 0,5 I
47,51 + 2,25 1
126,41 + 4,8 I
272,8 + 8,05 1
11,36

De kolommen V, VIII en XII zijn graphisch voorgesteld in fig. 316. Desgewenscht zijn ook de andere kolommen op soortgelijke wijze in beeld te brengen.
Tevens zijn de krommen geteekend behoorende bij een toe te laten spanning in het wapeningsijzer van 1200 kg/cm2 en in het beton van 60 kg/cm2•
Alsdan: d' resp. 068, 1,95, 3,68 en 5,75; d (zonder spoor): 0,72, 2,32, 4,55 en 7,55; d (met 2 m lang spoor): 0,50, 2,04, 4,16 en 7,10; eerste
kolom van XII: 8,5, 37, 97, 212 en 10,5, 44, 110, 235 en coëfficiënten tweede kolom in overeenstemming brengen met d.
Laagste waterstand op vloer geeft slechts een geringe vermindering,van het moment, bv. bij 4 m water op vloer 1 / 6 43 = 10,7 t m.
Indien 1 kleiner is dan de waarde l', genoemd in kolom X, dan wordt bij fundeering op staal het moment grooter. Bij drooglegging wordt
(t' - i ) (h' - 1,4d)
de schutkolk per m' dan (_' - 1) (h' + d) - 2,4. (i' - l)d zwaarder of per m 2
+ d, .
1 2
( ' - 1) . (h' - 1 4 d)
Het moment wordt dan ½ + d, '
d'2 grooter, hetgeen doorgaans en zeker voor voorontwerpen is te verwaarloozen. Voor een
1 2
spoor achter de muren wordt d' met de spoorlengte verlengd.
3) Als 1 ). Voor 4 m water wordt de normaalkracht ½ 42 = 8 t geringer.
4) Indien men het tekort aan gewicht wenscht te compenseeren door den vloer te verdikken, dan moet de overdikte worden het tekort aan
gewicht gedeeld door 1,4(1 + 2d').
5
'
) Spoor beschouwd als prismatische verlenging van den vloer.
1)
2)

\Jt

tv
,_.

b. Geval 5a (blz. 454)
Fundeering op staal, dikten bepaald naar geval 8 (ad a).

Grondwaterstand is 4 m boven bovenkant vloer.
Waterdruk als fig 215 zonder stippellijn 1)

Waterdruk als fig. 275 met stippellijn

I

II

III

IV

h

Normaalkracht in
vloer per m kolklengte, int

Moment bij B per
m kolklengte,
in tm

Normaalkracht in
vloer per m kolklengte, in t

V

Moment bij B per
m kolklengte,
in tm

A. Geen spoor achter muur
7,8 druk
1,2 druk
0
16,8 druk

6
12
18
24

-3,4+ 5,3
153 + 12,4
737 + 31,8
2105 + 63,7

1
1
1

3,5
30
102
218

l

druk
trek
trek
trek

-3,6+ 5,3
152 + 12,4
725 + 31,8
2048 + 63,7

1
1

druk
trek
trek
trek

-4,2+
156 +
732 +
2050 +

6,1
16,9
37,8
71,3

1
l
l
1

l
l

B. Met spoor, lang 2 m
5,7
2,4
7,0
3,3

6
12
18
24

druk
trek
trek
druk

-4,1
157
741
2093

+ 6,1 l
+ 16,9 l
+ 37,8 l
+ 71,3 l

3,0
29,7
100
214

Bij vergelijking van de staten blijkt, dat MA doorgaans maatgevend is. Door
de kolommen VI en VII van den staat, geval a, te vergelijken met de kolommen
IV en V van den staat, geval b, is geval voor geval na te gaan, wanneer geval Sa
domineert (blz. 454). Indien geval Sa een grootere vloerdikte zou vereischen
dan geval 8 (blz. 454), zou met een paalfundeering de vloerdikte kunnen worden
beperkt (concentratie van palen onder de muren).
Uit den staat, behoorende bij geval Sa (kolommen III en V), blijkt, dat het
al of niet gescheurd zijn van den vloer (zie fig. 275) praktisch alleen invloed heeft
op de normaalkracht.
Toelichting op de staten.
Voor de bepaling der dikte-afmetingen is de drukwapening niet in rekening gebracht.
a. Geval 8.
h = 24 m. Geen spoor achter muur. Zie fig. 317.
Kolom 111
Kolom IV
Moment om hart muur
Gewicht muur
X ( + 2,70) =
155,5 tm
I : 2,4 . 24. 1
= 57,6 t
II : 2,4 . ½. 5,40 . 16,60
107,6 t
X (+0,40)=
43 tm
42 tm
X ( - 1,40) = - 119,3 tm
III : 1,9 . ½. 5,40 . 16,60 = 85,2 t
IV : 1,9.
5,4'). 6,4'.l
65,7 t
X ( - 0,50) = 32,9 tm
V : 1,6.
5,40. 1
8,6 t
X ( - 0,50) = 4,3 tm
door horizontálen gronddruk:
1
324,7 t
876 tm
; •• 0,38. 24 3 =
door horizontalen waterdruk:
1;•. 233
= 2028 tm
Opwaartsche
147,2 t
waterdruk 6,4 . 23

l

=

J

Totaal

177,5 t

Excentriciteit resultante, zonder opwaartschen waterdruk:

ticale krachten beschouwd).
1
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)

Zie blz. 461.

Totaal
42
324 7

'

2946 tm

= 0,129 m, zegge 0,13 m (alleen ver-

Kolom VI 1 }
Moment door
Moment door
Moment door
Moment door
Moment door

- 324,7 (3,20 - 0,13) = - 997 tm
- 6,4. 8,60 . 2,4. 3,2 = - 423 tm
6,4. (23 + 8,60). 3,2
647 tm
½. 31,60 2 • 6,23
3110 tm
½. 0,38 . 32,60 . 6,57
1327 tm

gewicht muur:
gewicht vloer onder muur:
opwaartschen waterdruk:
horizontalen waterdruk:
horizontalen gronddruk:

=

Totaal
Kolom VII
N = ½. 0,38. (24

+ 8,60) + ½. (23 + 8,60)

Kolom IX
3663 = 1 / 10

+ 8,60) -

{

(23

2

2

= 202

+ 499 =

701

2,4. 8,60} 12 of 1 = 57,81m.

Kolom X
Muurgewicht (twee muren)
Gewicht vloergedeelte onder de muren (voor twee muren)
Gewicht vloergedeelte tusschen de muren:

2. 324,7
= 649,4
2 . 8,60 . 6,40 . 2,4 = 26-4,2
t
8,60 . 2,4 . l
= 20,64 1 t
Totaal

(1

3664 tm

913,6

Als dit gewicht juist evenwicht maakt met den opwaartschen waterdruk is 913,6
8,60), waaruit volgt, dat 509,1 = 10,90 1 of l = 46,45 m.

+ 2 . 6,40) . (23 +

+ 20,61

1t

+ 20,64 l =

Kolom XI. Indien er een laag water op den vloer staat van 3 m dikte, wordt het gewicht met 3 1 vermeerderd, indien de dikte 4 m is, met 41.
Kolom XII
Betoninhoud van twee muren: I (fig. 317) 2 . 24 . 1
II
"
2 . ½. 5,40 . 16,60
Betoninhoud vloer onder muren: 2. 6,40. 8,60
Betoninhoud vloer tusschen de muren:

8,60 l

48 m 3
89,6 m 3
110,1 m 3
m•

- Totaal (8,601 + 247,7) m•
b. Geval 5a
h
24 m. Geen spoor achter muur. 1'
den bovenkant van den vloer.
[egendruk grond en grondwater.
Gewicht muur
Gewicht water op vloer
Gewicht vloer: 8,60. 2,4 (l' + 6,40)
Wrijving grond achter muur 0,5 . ½. 0,38 . 32,60 2

= ½1. Grondwaterstand achter muur is 4 m boven
·
301,6
23

132,1
101,6
Totaal

Moment in B (kolom III)
door gewicht muur
301,6. (l'
2,99)
door gewicht vloer
½ 20,64 . (l' + 6,40) 2
· door gewicht water op vloer
23 l' . ½. 1'
door grondwrijving achter muur 0,5 . ½. 0,38 . 32, 60 2 .(I' +6,40) =
door gronddruk ~
-½ . 0,38 . 32,60 2 • 6,57
door waterdruk ~
-½ . 12,602 • ( - 0,10)
door waterdruk~
½ . 23 2 • 11,97
door opwaartschen druk:
-½ . (535,3 + 43,64 l') (l' + 6,40) =

+

Totaal

l'

+ 20,64 z•

535,3 + 43,641'

(301,6 l' + 902)
(10,32 l'2 + 132,1 l' + 423)
( 11,5 1' 2)
(101,0 l' + 646)
- 1327
8
3166
(- 21,821'2 - 407,31' - 1713)

tm
tm

tm
tm
tm
tm

tm
tm

(127,4 l' + 2105) tm
of (63,7 1 + 2105) tm

1 ) Als spoor aanwezig is, komt er het moment van het gewicht daarvan bij, vermeerderd met den
grond er boven, onder aftrek van opwaartschen waterdruk. De vloer wordt dunner.
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Kolom II: Normaalkracht = ½ . 038 . 32,60 2 + ½ 12,60 2 - ½. 23 2 = 201,9 + 79,4 - 264,5 =
16,8 t druk.
,
Kolom IV: Als kolom II, doch in de plaats van ½. 23 2 moet komen } . 31,6 2 •
Kolom V wordt verkregen door½ . 23 2 • 11,97 = 3166 te vervangen door

½. 31,602 • 6,23 =

3110.

Het verschil in normaalkracht tusschen de kolommen II en IV wordt veroorzaakt door den horizonta'en waterdruk+-. (Zie ook fig. 275).

2.

Sluishoofden.

Muur- en vloerdikte. Bij toepassing van rol- en hefdeuren zou de muurdikte kunnen worden bepaald met behulp van fig. 316a. Daarbij is de invloed
van de nissen te verwaarloozen.
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Fig. 316 a (links boven), b (rechts boven)
en c. Graphische voorstelling van muuren vloerdikten, benevens van den betoninhoud bij verschillende muurhoogten.
Streep-puntlijn betreft vloer met 2 m
lange sporen.

l!I

BETONINHOUD IN M 3 PER M KOLK, BEHOUDENS
VAN DEN VLOER IN DEN DAG VAN DE KOLI\.
DEZE LAATSTE IS dl, WAARIN d TE ONTLEENEN
AAN FIG. 31Gb
EN l : SLUISW'JD'[E.
1

Indien puntdeuren zijn toegepast (zie blz. 218) zijn de deurkassen (diepte
gelijk aan de deurdikte, gemeten over de staalconstructie, vermeerderd met 0,25
à 0,60 m) niet te verwaarloo_zert. Bij aanwezigheid van één stel puntdeuren _zijn
de penanten maatgevend. Te rekenen is, dat een penant ter breedte b tevens
opneemt de momenten door de horizontale krachten tegen den halven langswand
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van de deurkassen, ¼a, De momenten volgens fig. 3I6a zijn dan te vermenigvuldigen met b

t

½a. Daarnaar is de muurdikte te bepalen. De langswand moet

in staat zijn de buigende momenten op te nemen, groot 1 / 8 ql2 of 1 / 10 ql2, al naar
gelang het feit of het penant niet of wel in staat is het inklemmingsmoment op
te nemen. Indien, zooals gewoonlijk, het eerste het geval is, is 1 te meten van
het hart van het penant uit. De specifieke druk q is niet grooter aan te nemen
dan de waarde op driemaal de achterwanddikte boven den vloer. De minimumwanddikte is 0,40 m aan te nemen indien geen ijswisschers zijn vereischt en anders
de ijswisschersponningdiepte (zie bv. fig. 72) vermeerderd met bv. 0,30 m.
Bij toepassing van puntdeuren is de vloerdikte volgens fig. 316 b
te vermeerderen met de halve sponningdiepte, welke 0,30 à 0,50 m bedraagt.
Sluishoofdlengte. Indien rol- of hefdeuren zijn toegepast, wordt bij een
sluishoofd volgens het bakprofiel de meest doeltreffende lengte als volgt bepaald :
R o 1- e n h e f d e u r e n. a. Stabiliteit tegen vooruitschuiven (sluishoofd
staat op zichzelf, wordt dus niet gesteund).
Zoowel bij fundeering op staal als op palen bij toepassing van schoorpalen,
geheid onder 3 : 1, moet het waterkeerende sluishoofd bij hoogsten waterstand
ten minste driemaal zoo zwaar zijn als de er dan op uitgeoefende horizontale
waterdruk groot is.
Indien l = sluiswijdte en d' = muurdikte, volgt het gewicht van het hoofd
uit de volgende berekening (zie fig. 133).

I.

Opwaartsche waterdruk correspondeert met het lage water.

Gewicht vloer tusschen de muren
Gewicht muren tot onderkant vloer (muurdikte over volle
hoogte constant)
Gewicht water laagwaterzijde deur
Gewicht water hoogwaterzijde deur
Gewicht deur
Opwaartsche waterdruk

2,4 Lid
2{Ld'(h +v+l)} 2,4
½U (h-d)
½U (h-d + v)
p.m.
- (l + 2d') Lh

Totaal: G = 2,4 Lld + 2 {Ld' (h + v + l)} 2,4 + ½U (h-d) + ½LZ (h-d+v)
- Lh (l 2d')
of G = 1,4 Ud + 2,8 Lhd' + 4,8 Ld'v + 4,8 Ld' + 0,5 Uv
Voorts is G = 3(hv + tv 2) (l + 2d')
3(hv + tv 2) (l + 2d')
of L = 1,4 ld + 2,8 hd' + 4,8 d'v + 4,8 d' + 0,5 lv)
2. Opwaartsche waterdruk correspondeert met het hooge water.
G wordt verminderd met vL(l + 2d').
3(hv +½v 2) (l + 2d')
Dus L = 1,4 ld + 2,8 hd' + 2,8 d'v + 4,8 d' - 0,5 lv

+

1.

b. Stabiliteit tegen kiepen.
De resultante grijpt in het hart van den vloer aan:

De momenten om hart vloer zijn:
{1/ 6 (h + v) 3 - 1 / 6 h 3 } (l + 2d') - ½ Lvl. ¼ L = 0
of L2 = 4/3 {(h + v)s -hs} (l + 2d')
vl
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2.

De resultante grijpt nog juist in de kern van het grondvlak aan.

G
Uitwendig moment
oppervlak grondvlak
weerstandsmoment van het grondvlak
G is bekend uit ad a,
Oppervlakte grondvlak is L(l + 2d')
Uitwendig moment is ½Lvl. ¼ L - {1/ 6 (h + v) 3 - 1 / 6 h 3 } (l + 2d')
= 1/ 8 L 2vl - { 1 / 6 (h + v)3 - 1 / 6 h 3 } (l + 2d').
Weerstandsmoment grondvlak is 1 / 6 (l + 2d') L 2•
Bij lagen opwaartschen waterdruk onder den vloer is dus
1,4 Lld + 2,8 Lhd' + 4,8 Ld'v + 4,8 Ld' + 0,5 Uv
L(l + 2d')
1
2
/ 8 L vl {1/6 (h + v) 3 - 1 / 6 h 3 } (l + 2d')
1
2
/ 6 (l + 2d') L
2
3
0, 75L vl - { (h + v) - h 3 } (l + 2d')
of L 2 =
1,4 Id + 2,8_ hd' + 4,8 d'v + 4,8 d' + 0,5 Zv
Op dezelfde wijze vinden wij dat
L2 =
0,75 L 2vl - { (h + v) 3 - h 3 } (l + 2d')
1,4 id + 2,8 hd' + 2,8 d'v + 4,8 d' - 0,5 Zv
voor het geval de opwaàrtsche waterdruk correspondeert met het hooge water.
P u n t d e u r e n. Bij toepassing van puntdeuren is het gewenscht nog aan
den volgenden eisch te voldoen: de resultante van alle op een muur werkende
horizontale krachten, loodrecht op de sluisas, moet vallen in het midden van de
muurlengte (zie blz. 217) 1 ). De ten opzichte van dat midden onsymetrische
horizontale krachten zijn de spatkracht van de deur en, bij lagen grondwaterstand
achter den muur, gelijkgericht, de waterdruk tegen het gedeelte van den muur
aan de hoogwaterzijde van de deur.
Bij een sprong van 1 : 3 is de ontbondene van de spatkracht loodrecht op den
muur (zie blz. 275 en fig. 183) 1,264 q l', waarin q de waterdruk is per m deurlengte. Het moment van de betrokken ontbondene van de spatkracht om het.
hart van de vloerdoorsnede is dan 1,264 Ql', waarin Q het moment van den
waterdruk voorstelt per m om het hart van de vloerdoorsnede.
Indien de sluiswijdte l is, is de halve wijdte, vermeerderd met den afstand
van hart aanslaghout tot dag sluis (volgens aanname 0,50 m) gelijk aan½ l + 0,50.
Nu is l' cos <p = ½ l + 0,50
of 1,264 Ql' = 1,33 Q (½ l + 0,50) = 0,66 Ql + 0,66 Q.
Het hierboven bedoelde resulteerend moment werkt in het midden van de
muurlengte (zie fig. 318) indien (0,66 Q l + 0,66 Q) a = Q (½L + a) ½(½L - a)
of 0,66 l a + 0,66 a = 1 / 8 L 2 - ½ a 2•
Hieruit volgt, data= -(0,66 l + 0,66) ± V(0,66 l + 0,66) 2 + (½L) 2 (1)
Het resulteerend kiepmoment werkt in het midden van het ondervlak van
den vloer, is dus nul, indien
{1/6 (h + v) 3 - 1 / 6 h 3 } (l + 2d') = vl (½L + a) ½ (½L - a)
= ½vl (¼L 2 - a 2)
(2)
1 ) Voor de bepaling van het ongunstigste moment in den vloer, dat nabij de muurinklemming,
is de invloed van de deurkassen te verwaarloozen (zeer korte arm),
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Uit de vergelijkingen (1) en (2) zijn a en L probeerenderwijze op te lossen.
Voor het opmaken van het definitieve ontwerp zou de excentriciteit van
de deursponningen en van eventueele uitbouwen aan het hoofd, zooals de kelders
/)

L 2

Fig. 317.

Schets van een schutkolkmuur

Fig. 318.

Schets van een sluishoofd met
één stel puntdeuren

voor de bewegingswerktuigen van de deuren, zoomede de invloed van wijkende
muren (fig. 133) in rekening kunnen worden gebracht.
3.

Aantal palen.

Het aantal verticale palen wordt bepaald door het gewicht te deelen door
hetgeen één paal kan dragen, voor betonpalen met grooter doorsnede dan 0,30 x
0,30 m is te stellen op 40 kg/cm 2 en overigens op 30 kg/cm 2 • Op houten palen
laat men toe 10 à 15 t (zie ook § 16). De gemiddelde druk van de palen op den
ondergrond mag 35 à 50 t/m 2 niet overschrijden.
Het aantal schoorpalen onder een sluishoofd wordt bepaald door de er op
uitgeoefende horizontale kracht in de richting van de sluisas te deelen door hetgeen
één paal aan horizontale kracht kan opnemen, hetgeen voor palen, geheid onder
3 : 1 het derde gedeelte is van hetgeen op een paal verticaal wordt toegelaten.
4.

Deuren.

Staal.
Deurgewicht per m 2 oppervlakte (deurlengte, 1, x hoogte) en deurdikte gemeten over de staalconstructie:
Deursoort
Puntdeuren met enkele beplating, dus zonder luchtkist (inclusief schuiven)
Hefdeuren (inclusief schuiven)
Roldeuren zonder luchtkist (inclusief schuiven)
Roldeuren met !ucbtkist
Rioolschuiven (vlakke schuiven)

Geklonken constructie

400-500
670
670
1100
300

kg
kg
kg
kg
kg

Gelaschte constructie

340-:--380
570
570
600
275

kg
kg
kg
kg
kg

deurdikte

1;. à
1/11 j
1/10
1/10 1\
1/1 1
1/o 1

Hout (tropisch).
Per m 2 oppervlakte (lengte x breedte):
0,2 m 3 hout
55 kg staal.
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5.

Vleugelwanden.

Stalen damwand, reikende ~ in ongeroerden grond (v = verval) met uit
09
evenwichtsberekening volgend minimum. Minimum v is 0,50 (bij sterke, doch
langzame wisseling van den waterstand voor den damwand).
6.

Wachtplaatsen van beton (type Amsterdam-Rijnkanaal, fig. 174).

Pijlers! boven
onder
Loopbruggen:
Drijframen:
7.

water 3,25 m 3 beton per meter hoogte
water 2,25 m.3 beton per meter hoogte.
bij looppadbreedte van 0,90 m : 0,65 m 3 beton per m'.
0,5 m 3 oregon-pine per meter lengte.

Raming van kosten.

Voor de raming van kosten aan te houden eenheidsprijzen (prijzen geldende
vóór 1939, thans met zekeren, wisselenden, factor te vermenigvuldigen):
Eenheidsprijs in guldens voor
leveren en verwerken

Materiaal of object
beton voor gewapend beton voor ruw werk 1 )
beton voor gewapend beton voor fijner werk
a. heftorens 2 )
b. loopbruggen
c. pijlers voor ad 6
betonpalen, inclusief wapeningsijzer en inheien
houten palen inclusief inheien
deuren (klinkwerk), inclusief sm~ed- en gietstaal
deuren (laschwerk), inclusief smeed- en gietstaal
stalen damwand
wapeningsijzer voor ruw betonwerk (gemiddeld
85 kg/m")
wapeningsijzer voor fijner betonwerk (gemiddeld
100 tot 300 kg/m3 3 ) )
ankers voor damwand
gietstaal (ruw werk, bolders e.d.)
grondwerk:
ontgraven in den droge
ontgraven in den natte
aanaarden in den droge
aanaarden in den natte (spuiten)
voor laten zakken van putten (§ 19)

1)
2

)

3)
4
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)

11 per m 3
37
27
22
48

perm"
per m' _
per m 3
per m 3
2 perm,

aanschafkosten
aanschafkosten
aanschafkosten
aanschafkosten

staal
staal
staal
staal

( 0,06
( 0,06
( 0,06
( 0,05

per
per
per
per

kg) +
kg) +
kg)'.+
kg) +

0,13
0,18
O,Of
0,01

aanschafkosten staal ( 0,05 per kg) + 0,02
aanschafkosten staal ( 0,05 per kg) + 0,07
0,5o;per kg.
0,80
0,30
0,80
0,25
2

4

)

per' m', in profiel gemeten
per m', in profiel gemeten.
per m 3 , in profiel gemeten
per m", in profiel gemeten
per m3 , in profiel gemeten voor elke m 3
verwijderden grond.

Inclusief het op te nemen staalwerk, zooals bolders, dekzerkprofiel e.d.
Inclusief steigerwerk, zie fig. 1186 en c.
Voor hefportalen schutsluis te Wijk bij Duurstede 294 kg/m 3
Hiervan 0,02 op het werk.
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Peil bovenkant damwand
15
Peil duwpers
409
187
Peil onderkant damwand
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Persbuis
501
Plaats beweegbare waterkeering
214
133, 318
Plaats bewegingswerktuigen ten opzichte van
dekzerkhoogte ·
124, 375
249, 267
Plaats van de bolders
176, 177, 264
91, 137, 145, 175
Plaats van de brug
151, 154
39, 68,161, 16~ 164
Plaats van de damwanden
102, 237
39, 151
Plaats deurendok
139
Plaats van de ladders
181, 195
39, 137
Plaats van de peilschalen
183
· Plaats van de wachtruimten
448
39
Platen, veerende
300, 305, 345
141, 201, 203, 245
Pleisteren van beton
210
Pneumatische fundeering
105, 110
43, 44
Pompproef
·
73
Pompputje
136
Pomptype
503

53'4

Pont-transbordeur
Ponten
Profiel paal (zie Paaldoorsnede)
Proefbelasting
Puntdeuren
Puntdeuren op elkander vergrendeld
Puntdeurbergplaats
Puntdeurvervoerelement
Puttenfundeering
Rail
Railbaan
Raillasch
Railondersteuning
Remmingswerk, houten
Remmingswerk, betonnen
Reserve
Richtingspijl
Riolen
Riolen, omloop- (zie Omloopriolen)
Riolen met spruiten
·Rioolbekleeding
Riooltracé
Riool vorm
Roldeur
Rol- en kogellagers, berekening van
Rollen, vasteRollenketting
Rolwagens
Ronde bouwkuip
Rubberafdichting
Samenstelling beton (zie Betonsamenstelling)
Schachtsluis
Schadelijke kolklengte
Scheepsschroeven
Scheepsschroeven, beschadiging van
Scheidingsmuur tusschen twee schutkolken
Scheuren
Scheuren in palen
Scheuren boven stortnaad
Scheuren in dikke wanden
Schippershaken
Schoorpalen
Schotbalk
Schotbalkloods
Schotbalksponning
Schrikken van putten en caissons
Schroefspindels
Schuif
Schuifdeur (zie Roldeur)
Schuifsnelheid (zie onder Snelheid)
Schuifspanning
Sectordeur
Seinen
Segmentdeur
Segmentschuif
Sirene
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510

308

512
81
tabel bij§ 7, 19, 57, 58,144,
189a, 192, 193, 194a en b,
147,150, 152, 274, 336,
195, 197, 198
379, 399
197, 198
292 e.v., 408
67
141, 149, 150
66
147
41, 42, 45, 46, 47
106, 113
229, 3:)9, 310
514
230
229, 230
257, 260
257, 262
36
451
21, 58, 173, 219

83, 144a en b
310, 311

21, 28, 46, 59
173

5, 6

144a en b
169
181
272

4, 5, 6, 38, 182

4, 5, 6, 38, 140, 182
228
59
tabel bij § 7, 19, 151, 170, 141, 201, 203, 245
296, 3'¼2, 390, 412
393
306
240, 312
379, 516
141, 201/207
306, 311/313
23a en b, 24, 296
69
186, 187, 192, 229
204, 278, 346
120
1, 24, 26, 174
411
161
104, 250
189, 190, 192, 193
193
192
190
63, 158, 179, 181, 353
77
136
137
220, 887
106, 112
434
292, 344
167
tabel bij § 7, 19
450, 451
tabel bij § 7, 19
361
178

50

162

85
269, 270
189,192,193,208,227,237
229, 235, 289
3

716, 271
3

236
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Slagstijl
Sleepdienst, mechanischeSleepsluis
Slib-bezwaar
Slipkoppeling (zie Vloeistofkoppeling)
Sluishoofd
Sluishoofd met puntdeuren
Sluishoofd met roldeuren
Sluishoofd met hefdeuren
S!uisinvaart (zie Invaart)
Sluismuren (zie Muren)
S!uisvloer
Sluizentrap
Slijtage, beperking van Smering onder water
Snelheid van de deur
Snelheid van de schuif
Snijrand
Spaarkom of -bekken
Spanningen (zie Toe te laten ;panningen)
Spatkracht
Spatkracht, negatieve
Speling
Spindels (zie Schroefspindels)
Sprong in bodempeil
Sprong van deuren
Spruiten, riolen met Spuien van ijs3chollen
Spuiten van palen
Staalkabels
Stabiliteit gedurende het bewegen van een
roldeur
Stabiliteit gedurende het drijven van een
roldeur
Stalen damwand

123, 201

77a en b, 82, 83, 84a

45

13
68, 119, 227, 389, 514
216
224
15, 230

133, 137, 140, 145, 318
135, 137, 155, 178
37, 38, 140
39, 145, 147.i en b, 148a en b

101
49, 52
309
348
377
31, 32, 377
107, 108, ll0, 114
49/53

41, 42, 44, 47, 175
1511 '7

10

275, 526
293
144, 318, 347

183, 184

126

28, 32, 102, 106, 302

218
46
338
83
412, 426

263

307

203, 245

298
92, 96, 241, 244, 245, 250

Stalen paal
Stampbeton
Staven, opgebogen wapeningsStaven, wapeningsStempelbalken
Stempelraam
Steunklossen (zie Stootkussen)
Stoney-schuiven
Stootkussen
Stopstreep
Stormdeuren
Stortcapaciteit
Stortebedden
Stortnaad
Stroomverdeelbalken
Stuit van een paal
Stijldeur
Supersluis

84
156
198
197
229

Taats
Taats, op trek belaste·
Taatshouder
Taatskom
Takel

222/224
293

536
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5, 6

156, 157, 158, 159, 170,
179, 290
130
140, 154

245
354 356

167'. 222, 279
174, 175
122

228
80, 86
50, 89, 145

210

127, 128, 129, 173, 502
207, 278
25, 174
81
284, 301

50, 161, 165
8, 9, 193, 208

8

222

223

146

138, 188, 19J, 196, 198
196
138, 190, 198
138, 19J, 198
63a en b, 263

ONDERWERP

Tandheugel
Tanden
Telefoon
Teren van beton
Toe te laten belasting op palen
Toe te laten spanning in:
Ie. staal
2e. hout (buig- en drukspanning)
Je. beton voor palen
4e. overig beton
Toren (zie Heftoren)
To!kleppen
Touwen
Traagheid van het water
Tra;i.gheidstoot
Tractor
Translatiegolf
Troskracht, toelaatbare
Tunnel
T usschen (sluis) hoofd
Tijsluis

399, 408
377
449
211
86

Uitdrijven van een roldeur
Uithouders vom geleidiagsrails
Uitsparingen in het beton
Uitsteeksels aan het beton
Uit,teeksel aan dlijfviot
U itwa teringsol uis
Uitzicht, goed-

141/144
234
2D3, 376
195

Uniformiteit in deurtype
Veeren in duwpers
Veerende platen (zie Platen)
Veerend wiel
Veerende voegen
Veerwagen
Veiligheid
Veiligheidsketting
Vellingkan:en
Verankering (zie Ankers)
Verbeterde bajonetsluis
Verdeelbalken (zie Stroomverdeelbalken)
Verfwerk
Verkeerstunnel (zie Tunnel)
Verklikkerlichtjes
Verkorte cylinderschuif
Verlichting
Verticale palen
Verval
Verzouting binnenwater
Vetpomp (zie Hoogedrukvetpomp)
Vlakke wielschuif
Vleugelwanden
Vloeistofkoppeling
Voegen
Voegen, gronddichte
Voegen, waterdichte
Voegen, veerende
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239

272, 379, 458
272

86
458
370
205, 206
33, 380 e.v.
385
37, 218, 401, 414
34, 35, 407
33
110, 508, 509
44, 49, 454
5

238
122/125c
241, 244, 281
252
7a en 6, 241, 244, 281
182

60/62
149
109, 110
108 153 1556
76 '
'
161
127, 476
165, 290
63,122,151,153,233,425, 70, 72, 1476
445, 448
117

404

323
491

514, 516

229
335

250
214
296
. 312/314
223

196

46

13c

273

447
366
449 e.v.

237d ene

77
5, 8, 9
55

356

229, 235
251, 254
38, 165, 179a en b
280,285,339,373,389,405 260b
420, 435
203
119/127
207
126
203
119/125, 127
491
296

537
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Volautomatische bediening
Volautomatisch gemaal
Volgplaat
Voorhar
Vrijdraaiïng
Vullingskromme
Vullingslijn
Vultijd
Voorontwerp sluis

446
506
243, 291, 292, 469
182, 288
276
30
30
31
520 e.v.

Waaier
Waaierdeur
Wachtdeuren
Wachtplaats voor schepen

495, 504
tabel bij § 7, 19, 475
282, 283, 498
39 e.v., 255, 472

Wakers
Walsdeur
Wapeningsijzer
Waterballast
Waterbezwaar
Waterbouwkundig Laboratorium (zie Laboratorium)
Waterdruk, opwaartsche
Waterpakhuis
Waterverdieping
Weerstand gedurende het bewegen van deuren
Weerstand gedurende het zakken van putten
of caissons
Weerstand van water in riolen
Weerstand door wrijving
Werkkamer
Werkvloer
Wielflenzen
Wielschuif, vlakke
Wigvormige schuif
Winkelhaken
Wrijfhouten

282
tabel bij § 7, 19
196
304
48

Wrijfijzers
Wijdte sluis (zie breedte sluis)
Wijdte tusschen landhoofden van bruggen
Wijdte tusschen pijlers van een brug
IJsafvoer
IJsbezwaar, maatregelen tegen
IJsruimer
IJsschollen, spuien van
IJsschuttingen
IJswisschers
Zakgewicht
Zeewater, beton in
Zeewater, stalen damwand in
Zetting
Zettingsscheur
Zuigbuis
Zuigkrachten
Zwaartepunt van een palenplan

538

456
50, 51, 365, 368
72
379 e.v.
107 113 115
30, '4s2 '
349, 350, 393
105, 110 e.v.
193
310
356

354
281
158, 281, 291
157
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302
157, 158, 279
189a, 192, 193

315/318
3

190, 290, 301a
lûa en b, lla en b, 12, 155b
161, 163, 164, 166, 181
3

16

22
241/246
285a en b

245
43, 44
229

230a en b
189a
51, 74, 75, 159, 172, 189a,
193, 201, 245
39, 73, 137, 145

7

510

307

338
337

340

225

338
338

340
106
156, 157
96, 252
94, 113 189, 251, 252
189
501
24, 140, 356

459

224

300, 301a, 302, 305
230/234
274

