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De bestaande havens van Taiwan worden gekenmerkt door de
beperkte bereikbaarheid
voor grote schepen, schepen van
het Panamax type (60.000 dwt) kunnen slechts in bepaalde
omstandigheden
binnenlopen. Bovendien ontstaan er, bij de
huidige snelle ontwikkeling van goederenstromen,
in de
naaste toekomst congestieverschijnselen
in de havens.
Samen met de tendens naar grotere schepen in de voor
Taiwan belangrijke container en bulkvaart zijn dit redenen die de aanleg van een diepzeehaven kunnen rechtvaardigen'.
Van de mogelijke locaties voor een diepzeehaven is hier
gekozen voor Keelung in het noorden van Taiwan. In de
bestaande haven van Keelung bestaan met name voor het
containervervoer
bijzonder geringe uitbreidingsmogelijkheden. Er wordt daarom veronderstelt dat het gehele
containervervoer
zich naar de nieuwe haven zal verplaatsen. Naast overslag van containers zal in de nieuwe
haven, om van het vervoer met goedkopere grote bulkcarriers te kunnen profiteren, een kolenterminal worden
aangelegd als centrale overslagplaats voor Taiwan, waarna door middel van transshipment met kleinere schepen
het overige deel van het eiland bevoorraad wordt.
Met prognoses tot het jaar 2000 is het oppervlak van
de beide terminals bepaald waarna met de wachttijdtheorie het aantal ligplaatsen is berekend. Vervolgens is na het opstellen van alternatieve haven layouts na een multi criteria analyse het beste ontwerp
gekozen.
Eén van de redenen voor Keelung als locatiekeuze is
de enorme diepte voor de kust ter plaatse. Een gevolg
is echter wel dat de golfbrekers voor de nieuwe haven
enorme constructies worden. In het tweede deel van het
afstudeerwerk wordt dan ook aandacht besteed aan de
golfbrekers. Aan de hand van een lite.ratuurstudie
worden voor zover mogelijk een aantalontwerpcriteria
voor rubble mound golfbrekers opgesteld. Windgegevens
over een periode van 11 jaar worden gebruikt om een
overschrijdingslijn
van de significante golfhoogte
te bepalen. Dit levert een ontwerpsignificante
golf'.hoogte van 12,0 meter op waarmee vervolgens een golfbreker is ontworpen. Door minimalisatie van de som
van aanleg-, onderhouds-, en bezwijkkosten
wordt
tenslotte met behulp van probabilistische
berekeningen een optimale hellingshoek van het golfbrekertalud bepaald.
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1.1.

Natuurlijke

omstandigheden

Taiwan,

een_eiland

(figuur

1.1.), ligt op de vulkanische

van Nieuw Guinea

in de grote oceaan voor de kust van China
rug die zich uitstrekt

tot de Kuril eilanden

Japan en aardbevingen

ten noordoosten

van

komen dan ook met een zekere frequentie

voor op het eiland. Het eiland bevindt

zich op het continen-

tale plat van het vaste land van China en de Taiwanstraat

is

nog geen 200 km breed.

De diepte van de straat van Taiwan

is

in het algemeen

dan 90 meter.

tot

de oostkant
zienlijk

minder

Dit in tegenstelling

van het eiland waar de diepte al zeer snel aan-

wordt.

36.000 km2

Het eiland heeft een oppervlakte

van bijna

land ruim 36.000 km2),

is bijna 400 km, de grootste

breedte

140 km en de kustlengte

sterk variërend
worden

de lengte

reliëf waarin

een kustvlakte

het heuvelland
is ongeveer

is 1600 km. Taiwan heeft
globaal

(niet breder

en de centrale

bergketen.

richting

bijna de helft van het totale

onderscheiden

De centrale

uit.

eiland.)

Het gebergte

gebergte

steil af naar zee, deze kant bestaat

is. De kliffen

hoogste

ter wereld,

Ten westen

heeft

22

van het eiland helt het

het aantal

aan de oostkust

dan ook uit

steden en zeker havens
staan bekend

als de

tot wel 1200 meter hoog.

van het gebergte

gaat het landschap

terrassen

over in de lage, vlakke westkust.

op enkele

rivieren

dan ook·constant

is

is Yu Shan of Mount

(3950 m). Aan de oostkant

beperkt

bergketen

(De oppervlakte

Morrison

(steil) waardoor

kunnen

80 km breed en strekt

toppen boven de 3500 meter en de hoogste

rotskusten

een

dan + 45 km), de terassen,

270 km lang, in het midden

zich in noordoost~zuidwest

(Neder-

uitstromen,

in heweging.

via heuvels

De westkust,

en

waar-

is zandig en de kust is hier

2 -

Deze westkust
bouwen

van Taiwan

is uitermate

hier wordt dan ook intensief

mede omdat het gebergte
eiland bestaat
activiteit

geschikt

gebruik

voor land ...

van gemaakt,

door dichte begroeiing

uit bos) vrij ontoegankelijk

(55% van het

is voor welke

dan ook.

1.1.2. Klimaat

Het klimaat
moesson's.

op Taiwan wordt volledig
De Noord-Oost

moesson van oktober

de Zuid-West

moesson

de Zuid-West

naar de Noord~Oost

van juni tot augustus.

tember en duurt ongeveer
langer ten gevolge

De windrichting
van Taiwan

moesson

een maand,

gedurende

met een gemiddelde

west met een gemiddelde

De neerslag
klimaat.

Gedurende

is in het noorden
van oktober tot april
windsnelheid

december

280 mm, terwijl

moesson

is de neerslag

westen

tot maart een maandelijkse
gedurende

de Zuid-West

1500 mm

(Nederland

noord-oosten

De gemiddelde

temperatuur

18° C in de wintermaanden

hoqe r ,

noorden

tropisch

vooral het zuid-

jaarlijkse

(zie ook tabel

neerslag

van

vanaf tegenover
1.1. en 1.2.)

in noord Taiwan varieert

tussen

tot 30° C in de zomermaanden.

het zuiden van het eiland, dat in tegenstelling
tropische

boven de

krijgt. Het westen van

750 mm)nog het gunstigst

3000 mm per jaar

vooral

heeft in de

neerslag

moesson

van het eiland de meeste neerslag

het eiland komt er met een gemiddelde

zuid-

van het moesson

groot in het noord ...
oosten. Keelung bijvoorbeeld
maanden

van 10

van 5 knopen.

direct afhankelijk

de Noord-Oost

duurt

van juni tot augustus

windsnelheid

is uiteraard

De overgang van

van depressies.

moesson

en voor de Zuid-West moesson

tot maart en

de andere wisseling

deze moesson's

tijdens de Noord-Oost

door de

vindt plaats in sep..,.

van het ontwikkelen

noord tot noord-oost,
knopen

beheerst

In

tot het sub-

is, liggen deze waarden nog iets

het

-

Er zijn eigenlijk
moesson

klimaat

3 -

twee verschijnselen

beïnvloeden.

die het normale

Dat zijn tropische

depres-

sies die op het vaste land van China zich ontwikkelen
dan oostwaarts

trekken

het belangrijkste
Chinese

en de tyfoon welke voor de havens

is. De naam tyfoon is afgeleid

Tai~fung

en

(of Tai-feng)

van het

wat grote \-1Îndbetekent,

en bij stormen met een kracht groter dan 12 (64 knopen)
spreekt men dan ook van een tyfoon.

De meeste

staan ten oosten

(tussen 1600 en 1400

Oosterlengte).
straat,

van de Filippijnen

Tyfoons

zuid-oost

China en Taiwan.

naar het noorden,

De maanden
tyfoons

komen frequent

richting

terwijl

of nauwelijks

Deze frequentie

december

telijke

Het spoor dat de tyfoons volgen

1.2.). De sne Lhe Ld waarmee

richting

noordoostelijke

aantal

tot april niet

is eerst in west- en later in noord-oostelijke
(zie figuur

loopt

af.

kennen het hoogste

ze in de maanden

voorkomen.

voor in de Luzon-

Po Hai en Korea

juli en september

tyfoons ont-

ongeveer
richting

richting

dit gaat is in wes-

10 tot 12 knopen maar later in
zijn wél snelheden

van 40 knopen

waargenomen.

1.1.3. Stromen

De twee belangrijkste
Shio

stromen die voorkomen

(een warme golfstroom)

Shio is een circulatie
zuidoosten

van Taiwan

noord-noordoostwaarts

en de moe sson stromen.

in de Grote Oceaan
splitst

eilanden

en dan de 'North Pacific

naar de ~~erikaanse

westkust

door de Luzonstraat

waarna

sonstromen

(zie figuur

afbuigt

naar het

wordt genoemd

De andere

deze zich aansluit

1.3. en 1.4.)

Eén gaat er

van Taiwan waarna

current'

stroomt.

De Kuro

die zich ten

in twee takken.

langs de oostkust

hij ten zuiden van de Japanse
oosten

zijn de Kuro

die

tak gaat

bij de moe~
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De moessonstroom

,heeft twee richtingen,

afhankelijk

de tijd van het jaar. De eerste, de noordoost
vanuit de Gele Zee door het westelijk

van

moesson komt

deel van de Oostzee

en de straat van Taiwan waarna de Kuro Shio tak door de
Luzonstraat

zich erbij voegt en samen gaat het dan verder

zuidwestwaarts

(figuur 1.3.) De zuidwest mo&sson

de naam al zegt vanuit het zuidwesten
stroom uit de Luzonstraat
wan noordwaarts

stromen

aan de

(figuur 1.4.). Hoewel vooral de zuidwest
richting heeft,

kan deze zich behoorlijk

ten gevolge

wijzigen,

blijken

van

de

in de buurt van Taiwan vrij stabiel te zijn.

Wat de stroomsnelheden
moesson

op en gaat door de straat van Tai-

niet altijd dezelfde

depressies

en neemt de Kuro Shio

waar het zich in de Oostzee parallel

Kuro Shio voortplant
moesson

komt zoals

betreft

is het volgende

bekend. De

stromen

zijn beide vrijwel even sterk en meer dan
50% van de waarnemingen overschrijden 1 knoop (= 1 mile/h our

± 0,51 mis) niet,
voorkomen.

terwijl

2 knopen of meer vrijwel nooit

De Kuro Shio stroom langs de oostkust

is niet heJ.emaal constant

gedurende

van Taiwan

een jaar, de stroming

is in de zomer en winter het sterkst. De gemiddelde
snelheid

over een jaar is ongeveer

dat 2 knopen overschrijdt
m
heden van 1,5 /s slechts

stroom-

0,74 m/s en het percentage

is minder dan 20% terwijl
in 4% van de aevallen

snel-

voorkomt.

Er is nu over twee stromen het één en ander opgemerkt
een derde stroom waar rekening mee gehouden
den is de stroom ten gevolge

op zee moeilijk

graad een stroomsnelheid

een stroming

is

kan worden

is

10 tussen de 15e en 25e breedte-

van 1 knoop tot gevolg kan hebben.

stroom die genoemd moet worden

De getijoscillatie

Hiervan

in de depressie_midden

zijn. Het enige wat opgemerkt

dat een storm met windkracht

De laatste

zou moeten wor-

van stormdepressies.

echter weinig bekend omdat waarnemingen

maar

is de getijstroom.

van de Grote Oceaan veroorzaakt

in de richting

bij vloed

van het vaste land van China en

bij eb juist tegenovergesteld.
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Zijn de stroomsnelheden

ten gevolge

van het getij op de

diepe oceaan nog nihil, bij het naderen
land nemen ze toe ten gevolge
en b. door de vele eilanden

van het vaste

van a. de afnemende

diepte

moet de stroom door relatief

smalle kanalen.

Langs de kust van Taiwan werkt het getij als volgt.
langs de noord- als zuidpunt
stroom naar het vaste
stromen

halverwege
ebstroom

de westkust

getijstromen

Keelung

van het eiland

in de winter de ebstroom

elkaar

(zie figuur 1.5.). De

richting.

van 2-3 knopen,

haven van Keelung

H.H. \1.L.:

± 1,60 meter

M.H.H.W.:

± 0,90 meter

L.L.W.L.:

- 0,19 meter

waarbij
en in

grroter is dan de vloedstroom

het tegenovergestelde

in de bestaande

deze

met name heeft dan ook te maken met

in de orde van grootte

de zomer is precies

het eiland buigen

van het eiland en ontmoeten

werkt in tegenovergestelde

Noord Taiwan,

heeft

van het eiland trekt de vloed-

land. Voorbij

af in de richting

Zowel

het geval. Het getij
de volgende

waarden:

1.2. Economie

Taiwan heeft een koloniaal
van de 17e eeuwen
ook hoofdstuk
van Japan

eindigde

verleden

dat begon in het begin

na de tweede wereldoorlog.

1.3.). Het laatst was het eiland een kolonie

(1895 - 1945). En deze periode

geweest voor Taiwan.
ideaal agrarisch
infrastructuur

De Japanners

gebied

is heel belangrijk

ontdekten

en door landhervormingen

moeizaam

hadden

het eiland als

en door het aanleggen

de Japanners

begin, goed in handen.

van een goede

werd het westen

het eiland een voor Japan zeer winstgevende
orqanisatorisch

(zie

kolonie.

de touwtjes,

Ook

na een

van
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De tweede wereldoorlog
De verliezende

heeft dit echter drastisch

Japanners

moesten

Taiwan werd een zelfstandige

het eiland prijsgeven

provincie

bouw,

en bestuur

er in het zogenaamde
werden

kader

in eerste instantie

bekleed

posities

in land-

en toen zij vertrokken

viel

een enorme leemte. En de problemen
zeker niet geringer

Tsjang Kai Sjek moest uitwijken

Nadat

eiland grote problemen.

hadden altijd alle belangrijke

industrie

en

van China.

De eerste jaren na de oorlog kende·het
De Japanners

veranderd.

toen in 1949

naar Taiwan.

in de loop van 1949 heel China door de communistische

troepen

van Mao Tse Tung was veroverd

met zijn leger en duizenden
deed dit naar Taiwan.

moest Tsjang Kai Sjek

vluchtelingen

Taipeh werd de hoofdstad

bliek China en Taiwan bleef een provincie
~aichung.

uitwijken

Tsjang Kai Sjek beschouwde

en hij

van de repu-

met hoofdstad

zich, en Taiwan doet

dat nu nog, in oorlog met het vaste

land en zodoende geldt

op het eiland nog altijd de staat van beleg en wordt veel
aandacht

besteed

aan de defensie,

wat zodoende

rijke stempel drukt op de economie

Naast de al eerder genoa~de
grote stroom vluchtelingen
voedselvoorziening
voedselproblemen

ontstonden

(1,2 miljoen)

en het opbouwen

problemen

van de defensie

Staten te hulp geschoten.

opkomende

communisme

Enerzijds

in zuidoost Azië vreesde

een belangrijke

door de

Bij het oplossen

Verenigse

omdat Taiwan

van Taiwan.

problemen

en huisvesting.

een belang-

schakel

in de
van de

zijn de

omdat men het
en anderzijds

is in de verdedigings-

gordel van de USA zelf.

Taiwan was na de 2e wereldoorlog

nog een landbouw en visserij

natie.

De industrie was nog slecht ontwikkeld.

hadden

alleen een landbouwverwerkende

ker) .

industrie

De Japanners
opgezet

(sui-
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De export

in de vijftiger

bouwproducten
trie

en producten

(rijst, bananen

bestond

jaren bestond

van de landbouwverwerkingsindus-

en suiker).

92% Van de totale export

in 1952 uit landbouwproducten

producten.

De industrie

dan ook uit land-

en 8% uit industrie-

was slecht ontwikkeld,

hier moest

en kon snel wat aan gedaan worden.

Een voordeel

van de komst van zoveel vluchtelingen

feit dat hieronder

veel intellectuelen,

triëlen

waren. Van deze industriëlen

geslaagd

om bij hun vlucht machines

vaste

land te ontmantelen

waren

vooral

ontwikkelt
natie".

Verder

waren er nogal wat in
uit hun fabrieken

zich in de vijftiger

ontstond

natuurlijk

een surplus

de Amerikaanse

en de Asian development

voor impulsen

die de industrie

aan arbeidskrachten.

bank verstrekt

agrarische

product

digde in 1950 80% van de exportwaarde,
784.947

zorgde

de invloed van de

op de export werd snel merkbaar.

(Kaohsiung

door

jaren nog voornamelijk

markt geproduceerd,

steeds het belangrijkste

66%

en hun goede ont-.

nodig had.

Ook al werd dan tot begin zestiger

industrie

Dit

jaren tot een "textiel-

hulp en de kredieten

de wereldbank

voor de binnenlandse

op het

en naast de landbouwindustrie

Door de grote stroom vluchtelingen

wikkelingsniveau

en Lndus -

en mee te nemen naar Taiwan.

textielmachines,

Taiwan

ambtenaren

was het

ton, Keelung

Suiker, wat nog
is, vertegenwoor-

in 1957 was dit nog

29.703 ton) maar in 1980

was dit nog maar 5%.

Eind zestiger,

begin zeventiger

ook op het buitenland
en halffabrikaten
bouw

(steenkool,

jaren begon de industrie

te richten.

De import van grondstoffen

nam toe. Daarnaast
aardolie,

aardgas,

ontwikkelde

zich ontwikkelen.

zich de mijn-

goud en zilver). Mede hier-

door en de lage lonen kon de zware industrie
scheepsbouw)

zich

(bijvoorbeeld
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In de zeventiger
toenemende

jaren krijgt Taiwan echter

concurrentie

van bijvoorbeeld

landen als de Filippijnen

"lage lonen"

en Indonesië.

Door de snel toe-

nemende welvaart en de niet overweldigende
1981 is maar

arbeidsmarkt

1% van de beroepsbevolking

lonen zodanig gestegen

te maken met

werkloos)

dat het gevaar ontstond

(in

waren de

dat men te

duur werd. Taiwan heeft dit gevaar onderkend

en zich nu

met veel energie

van hoogwaar-

geworpen

dige industrieproducten

op de ontwikkeling

zoals bijvoorbeeld

nica. Dit wordt nog begunstigd
teringsklimaat
buitenlandse

door het voordelig

dat door de regering
bedrijven

micro..,electro-

is geschapen

zijn aangetrokken

invesen waardoor

(b~jvoorbeeld

Philips) •

Al met al is de situatie van 1952 nu omgekeerd,
bestond

92% van de totale exportwaarde

ducten en 8% uit producten

in 1980

uit industriepro-

van de agrarische

sector.

1.3. Geschiedenis

Ten gevolge

van goede vestigingsmogelijkheden

trok het eiland in de 17e eeuw de aandacht van

activiteiten
de Portugezen,
noemden

en agrarische

Spanjaarden

en Nederlanders~

het eiland Formosa,

plaats vestigen.

De Portugezen

ze konden er echter geen handels-

Dit laatste deden de Nederlanders

wel en wij

waren het d~e in feite ook de eerste haven op het eiland aanlegden.

In een lagune bij het huidige

werd in 1624 een landingsplaats
terwijl

de haven beschermd

Fort Zeelandia.

Anping

voor V.O.C.

schepen gebouwd

werd door Fort Oranje, het latere

Tegelijkertijd

met de Nederlanders

ook de Spanjaarden

het eiland en stichtten

Tamshui

de forten San Domingo

en Keelung

(zie figuur 1.6.)

in het noorden bij

en San Salvador.

1641 kwam het tot een botsing

tussen de Nederlanders

Spanjaarden

werden verdreven

en de Spanjaarden

ontdekten

In

en de

van het eiland.
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De Nederlanders

op Taiwan dreven handel met het vaste land

van China en Japan. Deze handel bestond
uit vlees en dierenhuiden
bij

in het begin vooral

maar later kwam daar vooral suiker

(1636: 73 ton en in 1659: 840 ton). De Nederlanders

lieten naast de handel met China, waar de Mingdynastie
regeerde,

ook "vasteland

om zo de productie

Chinezen"

van suikerriet

emigreren

te vergroten.

zouden ze echter ook hun eigen ondergang
oorzaken.

Het doel van de Mingdynastie

behulp van deze "vasteland

Chinezen"

was namelijk
eens Taiwan

gelukte was een gevolg van binnenlandse
werd bedreigd

zodanig bedreigd

had de Mingdynastie
Cheng Ch'eng Kung

aangelegenheden.

door de Mandsjoe.

nog tot de Mingdynastie

behoorde.

(bij de Nederlanders

bekend onder de naam
een strook

en Kwantung

uitgeroepen

van de vloot onmogelijk

toen zijn aandacht

was het pleit voor de Nederlanders
De Mingdynastie

op Taiwan

werd.

en daarmee

snel beslecht

zou vanuit Taiwan en de provincies

(1662).
Fukien

nog een tijdje bestaan maar in 1682 toen onenig-

heid ontstond

na de dood van Koxinga werd het Ming rijk ge-

heel door de Mandsjoe's

overgenomen

deelte van de provincie

Fukien.

en werd Taiwan een ge-

Onder de Mandsjoe 's is het zwaaz t.epunt;van ontwikkeling
verschoven

van ~nping,

teiten voornamelijk

waar de Nederlanders

ontplooiden,

hun activi-

naar het noorden

van het

eiland. De haven van Anping werd te klein voor de steeds
groter wordende
Tamshui

rivier

schepen.

De aandacht

werd gericht

(figuur 1.6.). Zo ontwikkelde

plaats waar de Hsin Tien rivier uitmondde
rivier

Wel

nog een grote vloot onder leiding van

de bevoorrading
richtte

De

Het werd zelfs

land van 15 mijl langs de kust tot niemandsland

Koxinga

in te lij-

Dat dit niet snel

maar in 1660 werd door de Mandsjoe's

waardoor

om met

dat op het laatst slechts alleen de provin-

cies Fukien en Kwantung

Koxinga)

Hiermee

op Taiwan ver-

ven en bij het grote Ming rijk te voegen.

Mingdynastie

naar Taiwan

(een eind bovenstrooms

station Meng Chia geheten

op de

zich rond de

in de Tamshui

van de monding)

(het latere Taipeh).

een handels-
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Was Meng Chia eerst voornamelijk
uitwisseling

van goederen

van lokale betekenis,

met het achterland,

aan het

eind van de 18e eeuw werd het het bestuurscentrum
noord Taiwan
handel

en kreeg het tevens een vergunning

te drijven

wikkelingen

tot gevolg

dat de speerpuntontwL~ke-

ling van Meng Chia alleen maar toenam.
rivier rond het midden

deze ontwikkeling

van Tamshui

werd voor grotere

schepen

zich toch door. De overslag

tot in de monding

de belangrijkste

het een directe
land. Terwijl
geen directe

verbinding,

Keelung,

en zo ontstond

de haven

haven mede door het feit dat

de rivier, had met het binnen-

dat nu ook opkomt als handelsplaats,

verbinding

tussen de haven en de Keelung

gereed komt wordt Keelung

een echte concurrent

zeker als de haven wordt uitgebreid
wordt gemaakt

zodat stoomschepen

Tamshui

haven wordt

dat problemen

Keelung

van Tamshui,

en een diepe vaargeul

tot 2000 BRT de haven kunnen
krijgt met aanzandingen

met Taipeh overvleugeld

nog het voordeel

en door het ontbreken

heeft

in de
de aan-

door Keelung.

in een baai te liggen

van een aansluiting

te maken heeft met sedimentatie

rivier

met Taipeh

zelfs in het begin van deze eeuw ondanks

leg van een spoorlijn
Waarbij

zette

verschoof

Pas in 1891 als er een spoorwegverbinding

aandoen.

de Tamshui

(figuur 1.6.). Tot het einde van de 1ge eeuw

bleef Tamshui

heeft.

En hoewel

van de 1ge eeuw door toenemende

onbevaarbaar

stroomafwaarts

om

met het vaste land. Deze laatste ont-

hadden

aanzandingen

voor

met de Keelung

van rivierslib

niet

(zie figuur

1.7. en tabel 1.3.).

Hoewel het noorden
werd,

is Anping

Gedurende

dus het centrum

van activiteiten

toch niet in het niets verdwenen

en handel

(tabel 1.3.).

de tweede helft van de 1ge eeuw kreeg China te ~aken

met vijandige

belangstelling

Om nu deze landen

met betrekking

gunstig

tot Taiwan

andere dan chinese

schepen

van onder andere Europese

landen.

te stemmen werd de ~onopolypositie
opengebroken.

Voortaan

de havens van Taiwan

mochten
aandoen.

ook
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En het waren de Europeanen
vruchtbare

westkust

werd Anping

van Taiwan

opnieuw

toch weer belangrijk

die in 1860 zelfs
Kaohsiung

die de handelswaarde

'ontdekte' en zo

en het waren de Engelsen

een nieuwe haven

aanlegden,

het huidige

(figuur 1.6. en tabel 1.3.).

De exportartikelen

bestonden

nog voornamelijk

en rijst maar door het steeds verder
van het land
kamferboom

(in de richting

wat een belangrijk

Maar de westerse

gelijkheden

exportartikel

exportwaarde

importwaarde

werd. Ook steeneen export-

en in 1887 bestond

respectievelijk

men de

ontdekten vooral de mo-

uit thee. De belangrijkste

opium en katoen,

brengen

ontdekte

van het stoomschip

mogendheden

van theeplantages

uit suiker

tot ontginning

van de bergen)

kool werd mede door de opkomst
artikel.

van de

87% van de

importartikelen

waren

61% en 15% van de totale

in 1890.

Zoals reeds eerder vermeld

verloor

het Chinese

rijk in de

tweede helft van de 1ge eeuw steeds meer de greep op Taiwan
en in 1895 bij het verdrag

van Sjimonoseki

af aan Japan en werd het een Japanse
hadden

snel in de gaten dat wilde

dommen'

van de kolonie

Taiwan

passing

van de bestaande

om de jongste ontwikkeling
Daarbij

van Tamshui.

kolonie.

infrastructuur,

van de 'rijkgaan tot aan-

waaronder

op vervoergebied

overvleugelt

De Japanners

ze profiteren

zij over moesten

werd de haven van Keelung

al eerder vermeld

stond China Taiwan

te kunnen volgen.

het eerst aangepakt

Keelung

dat vooral

rondom Kaohsiung

wordt ook de haven van Kaohsiung

en zoals

dan al snel de haven

Omdat nog steeds een groot gedeelte

uit suiker bestond,

de havens,

van de export
verbouwt

door de Japanners

wordt,

gemoderni-

seerd.

De ontwikkeling

van de havens was nog in volle gang toen de

tweede wereldoorlog

uitbrak.

En omdat Taiwan toen nog Japans

gebied was is deze oorlog bepaald
eiland voorbijgegaan.

niet geruisloos

aan het

12 -

Vooral Kaohsiuno

heeft het zwaar te verduren

volge van geallieerde
veranderd
geworden

luchtaanvallen

in puinhopen

300 BRT konden nog gebruik

had herkregen,

uiteraard

gebied,

schepen tot

maken van de haven.

Het zou tot

weer zijn vooroorlogse

Keelung

gedurende

die jaren verreweg

die van voor de oorlog.

van 7 september

gevolg van de teruggave

was dat de handel

Bij de wapen-

provincie

land van China. (87%) terwijl

een korte tijd tot vrijwel

van Taiwan aan China

in een handel met het
de handel met .Japan voor

niets terugviel.

lend punt na 1945 was de opkomst
Pulai, ~nping

Een ander opval-

van allerlei

en Tungkang

kleinere

met handel met het vaste land. Ondanks

wikkelingen

bleven

Keelung

havens.

en Kaohsiung

\\1aarbij Keelung

deze ont-

echter toch wel de
voornamelijk

een im-

werd, 95% van alle invoer ging door Keelung

was een gevolg van de korte afstand
van Taipeh.

Doordat

Kaohsiung

belangrijkste
en suiker.

in het agrarisch

gedeelte

van

62,5% van de uit-

land van China gaat door deze haven.

exportartikelen

De handel

en dit

tot het verzorgingsgebied

het eiland ligt wordt dit een exporthaven,
voer naar het vaste

havens

die zich ook gingen

bezighouden

belangrijkste

werd.

die voor 1945 voor ± 90% bestond uit

handel met Japan na 1945 veranderde

zoals Tamshui,

van

1945 werd Taiwan weer Chinees

waarna het in 1947 een zelfstandige

pbrthaven

had

van de oorlog te lijden gehad, de productie

Een belangrijk

vaste

staat

haven was. Ook de landbouwproductie

1945 lag 50% beneden
stilstand

schepen.

onbruikbaar

Slechts

Kaohsiung

waardoor

de belangrijkste

was 90% van de stad

en de haven was vrijwel

door de 183 gezonken

1949 duren voordat

gehad. Ten ge-

De

waren dan ook nog steeds rijst

in de periode

1946 - 1948 zag er als

volgt uit:
Taiwan --------+
export:

vaste land van China

van de exportwaarde

bestond

26% uit suiker

van de exportwaarde

bestond

25% uit rijst, thee, kolen,

zout en citrusvruchten
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import: van de inportwaarde

bestond

44% uit katoen

van de Lmpor twaa rde

bestond

10,8% uit sojabonen;

landen

overige

Taiwan

export: van de exportwaarde

bestond

66,1% uit suiker

van de exportwaarde

bestond

13,3% uit thee

van de exportwaarde

bestond

9,6% uit zout

import: van de importwaarde

bestond

38,7% uit olie en vetten

van de importwaarde

bestond

17,8.% uit kunstmest.

Na de vestiging

van de republiek

en de industriele

ontwikkeling

is de buitenlandse
1.4.). Tabel
in volume

China op Taiwan in 1949

die toen op gang is gekomen

handel met Taiwan

snel toegenomen

1.5. laat een uitsplitsing

(tabel

zien voor de handel

(tonnen) in 1976.

Wat opvalt

in tabel 1.5. is dat de import uit Australië

maar liefst acht keer zo groot is als de export. Dit is
echter al minder

als in 1966 toen deze verbouding

was. Dit heeft ook te maken met politieke
wil men niet afhankelijk
van grondstoffen,

men importeert

spreidt men de import, aan de

men de export naar landen van waaruit

te vergroten

landen in evenwicht

om de handelsbalans

bleven
Hualien

gevolgen

gehad voor de

van de havens op het eiland. De grootste

Kaohsiung

en Keelung maar daarbij

figuur 1.8.). Waarbij

men wel moet bedenken

1.8. niet alleen de import en export
de kustvaart

en de doorvoer

strijdigheid

met tabel 1.4. en 1.5. bestaat.

hier nog de haven van Taichung,

werd

(zie

dat in figuur

is verrekend

(transito)

havens

is nog gekomen

(figuur 1.6.) dat in 1963 exporthaven

bijgekomen

met deze

te brengen.

Deze snelle toename heeft uiteraard
capaciteit

In Taiwan

zijn van één land voor de import

zodoende

andere kant probeert

keuzes.

20 : 1

maar ook

zodat geen tegenIn 1978 is

een nieuw aangelegde

haven,

(figuur 1.6.). Verder heeft Su Ao (figuur 1.6.)

nog een beperkte

betekenis

gekregen.
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Maar wat voor Hualien
wikkeling

zal ten gevolge

ligging beperkt

Kaohsiung
Keelung

geldt geldt ook voor Su Ao, de ontvan de ongunstige

blijven.

heeft als achterland

centraal

noord Taiwan met de hoofdstad

heeft als verzorgingsgebied
worden opgemerkt
Taichung

centraal

en zuid Taiwan,

Taipeh en Taichung
Taiwan.

t\laarbijkan

dat vooral de verzorgingsgebieden

en Keelung

elkaar

van

in zekere mate overlappen

dus het voorzieningenniveau

en capaciteit

welke haven door de bedrijven
speelt hierbij

geografische

zullen bepalen

wordt gekozen

ook de landinfrastructuur

en

en natuurlijk

een belangrijke

rol.

De overslag

die plaats

vond door alle havens

1982 voor de import groot: ± 31,6~106

samen was in

ton en voor de export

11,6.106 ton. Deze import en export waren als volgt opgebouwd.

import:

liquid bulk 1)

1,3.106

4

%)

cereals

5,7.106

18

%)

kolen en erts

8,7.106

27,5%)

1,2.106
14,7.106

overig dry bulk
general

cargo 2)
totaal

export:

liquid bulk
dry bulk 3)
general

cargo 4)
totaal

1) exclusief

ruwe olie

31,6.106

4

%)

46,5%)
(100

%)

1,0.10 6
2,3.106

8

%)

20

%)

8,3.106

72

%)

11,6.106

(100

%)

(17.106 ton) dat ter plaatse van

twee single buoy moorinq

posities

voor de kust behartdeld

wordt
2) voor een groot gedeelte
3) waarvan

hout en houtwaren

(5,6.106 ton)

1,9.106 ton cement

4) voornamelijk

bestaande

uit ijzer en staal

(1,25.106 ton)
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HOOFDSTUK II.
PROGNOSES
==========================

Uit een prognose
goederenstroom

van Nedeco

door de havens

toename met maar liefst

met prognoses

een tendens ontstaan
trales.

waarom met de nodige

moet worden

omgesprongen.

was ook in Taiwan na de oliecrisis

naar meer kolengestookte

Er waren nog enkele nieuwe

had tot gevolg dat de prognose

centrales

ernergiecen~
gepland

voor wat betreft

voer tot het jaar 2000 zeer aanzienlijk

enkele projecten

gevolg heeft dat de kolenimport
± 24.106 ton. Dit voorbeeld

(1985: 12.106

was

bezigheid

ganisatie

van 124.106 ton in 2000

verwerkt

indien enige aanpassingen
plaatsvinden.

door de bestaande

zowel in infrastructuur

(goedkoopste)

voer wordt gebezigd.

Het grootste

dit geldt
de aanvoer

slechts voor Taichung

schip dat een haven van

de grote containerlijnen

Bovendien

type

(60.000 D\iT) en

en Kaohsiung.

is een groter

Dvn) veel voordeliger.

schip

niet kunnen

En vooral

voor

(100.000 - 150.000

is het niet uitgesloten

de havens

van Taiwan

links laten liggen omdat hun 3e en 4e generatie
schepen

als or-

manier van goederenver-

is van het Panamax

van kolen

havens

Het is echter niet zo dat dan ook

de meest economische

Taiwan kan aandoen

en door allerlei

is.

goederenstroom

te kunnen worden

op

wil alleen maar zeggen dat het

factoren

blijkt

wat tot

in 2000 wordt geschat

een zeer moeilijke

De geprojecteerde

in het

geschrapt

maken van een prognose
beïnvloedbare

en dit

de kolenin-

ton, 2000: 35.106 ton, zie figuur 2.1.). Echter
begin van 1983 werden

van 37,2%

in 2000. Dit zijn cijfers

uit 1981 en in 1983 werd reeds duidelijk

Zoals in de hele wereld

zal vooral het

van dry bulk overslag

naar 46% van de totale overslag

voorzichtigheid

ton

ton in het jaar 2000, een

170%. Deze toename

zijn van de stijging

dat de

van Taiwan van 50,5.106

tot 135.106

in 1981 zal_toenemen

gevolg

is naar voren gekomen

'binnen lopen'.

dat

in de toekomst
container-
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Verder

dient nog te worden

jecteerde

goederenstromen

kleine wijziging
tot congestie

opgemerkt

dat hoewel de gepro-

kunnen worden verwerkt,

in één van de vervoersobjecten

in de haven

tussen geprojecteerde

een

reeds

zal leiden omdat de marges

lading en capaciteit

zeer gering

zijn.

Zodoende

is het idee van een diepzeehaven

vanzelf

ontstaan.

schepen

van 100.000 DvIT en meer kunnen worden ontvangen.

Een diepzeehaven

Een diepzeehaven,

voor Taiwan

voor Taiwan heeft de volgende

- het gevaar voor congestie
- een centrale
waardoor

dat wil zeggen dat

in de toekomst

is kleiner;

haven voor kolen en container

grotere

en goedkopere

voordelen:

overslag

schepen kunnen worden

ingezet;
- er ontstaat

dan ruimte voor het ontwikkelen

van een

free trade zöne.

Een plaats voor een dergelijke
volqen uit een nader onderzoek.
wordt
eiland

echter uitgegaan
(zie figuur

diepzeehaven.

diepzeehaven

Voor dit afstudeerwerk

van Keelung

in het noorden

2.2.) als toekomstige

Nadelen

zou moeten

van de plaats

- de grote diepte die daar voorkomt

van het

plaats van de

die gekozen

waardoor

is zijn:

de golfbreker

duur zal worden;
- het niet centraal
vervoer

wat duurder

- de rQtsachtiqe
eventueel

De voordelen

voorkomen

(zoals Taichung)

zodat door-

wordt;

bodem die problemen

kan opleveren

bij

baggeren.

van Keelung

- door de rotsachtige

blijven;

liggen

zijn echter:

bodem

zal aanzanding

zodat onàerhoudsbaggerwerken

nauwelijks
beperkt kunnen
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- de gunstige

ligging

ten opzichte

- van alle bestaande
grootste

havens

problemen

wikkeling

van de hoofdstad

zal de haven van Keelung

voor de toekomst

de

geven omdat ont-

binnen deze haven niet of nauwelijks

is. De nieuwe haven

Taipeh;

zal dus als overloophaven

mogelijk
kunnen

dienen.

Om nu tot een ontwerp

van de diepzeehaven

moet eerst een prognose

worden

gemaakt

te kunnen komen

van de te verwach-

ten lading.

Uit een globale

berekening

dat het voordelig

van Nedeco

in 1981 is gebleken

kan zijn om de kolen centraal

te behan-

delen en vandaar uit naar een andere haven te vervoeren
met behulp
volume

van zogenaamde

van overslag

'barges' indien het totale

moet dan gedimensioneerd
schepen

worden

hebben om de barges

Op welke hoeveelheid
dimensioneerd

van

te kunnen

laden.

kolen moet de nieuwe haven nu ge-

worden?

De kolen invoer is voornamelijk

ten

van

1. de staalindustrie,
2. algemeen

gebruik

fabrieken,

China Steel Company
door bijvoorbeeld

in Kaohsiung

particulieren,

(CSC);

cement-

textiel- ~en papierfabrieken;

3. de Lhermo electrische

centrales,

Voor prognoses

wat betreft

van het Nedeco

rapport

getallen

op de ontvangst

van 100.000 - 150.000 DWT en verder overslag-

capaciteit

behoeve

is dan 7.106 ton. De haven

groter

Taipower.

1 en 2 wordt gebruikt

"Port development

gemaakt

study Taiwan'.' De

tot het jaar 2000 zien er dan uit als in tabel

2.1. te zien

is.

Voor het gebruik
diepgaandere
economische

studie worden
ontwikkeling

bevolkingstoename
het verbruik

door electrische

centrales

verricht.

ka~ een wat

Als gevolg van de

maar ook ten gevolge

en toename

van electriciteit

van de

van de levensstandaard
enorm toegenomen,

is

zo was

deze in 1976 25 keer zo groot als in 1952 (zie tabel 2.2.).
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Uit tabel 2.2. blijkt verder dat de verdeling

over indus-

trie en particulieren

Deze groei,

nagenoeg

qelijk blijft.

die zich na 1976 nog versterkt
staan gebracht.

doorzet,

Hier ligt dus een belangrijke

de staat omdat de energievoorziening
in staatshanden
Taiwan

is nog niet tot

bevindt

Power Company

namelijk

taak voor

zich vrijwel geheel

bij het staatsbedrijf

(Taipower of TPC). De energievoor-

ziening werd als volgt verzor~d:

1954, aantal energiecentrales:

33 waarvan

en 9 warmtekrachtcentrales

energiecentrales:

(hydro),

met een gezamenlijke

van 0,4.106 KW, zie figuur 2.3.;

capactieit
1978, aantal

24 waterkracht-

46 waarvan

16 warmtekracht-

29 waterkracht-

(thermische)

en 1 kerncen-

capaciteit

van 7,7.106 KW

trale met een gezamenlijke
(figuur 2.3.).

Waarbij

nog moet worden opgemerkt

geproduceerd
enorm

door thermische

is toegenomen

De grondstoffen

Taiwan

centrales

bestonden

uit kolen en uiteraard

in de vijftiger

water. In 1954 kon

voor 81,6% in zijn eigen grondstoffen

1973 was deze situatie

ingrijpend

28,7% van de grondstoffen

100% uit aardolie

bestond.

werd,

totale voorraad

In

nog slechts

zelf, waar naast

terwijl de import voor

Een reden voor de omschakeling

op olie kan zijn de lage calorische
maar ook de beperkte

voorzien.

veranderd,

kwam uit Taiwan

kolen nu ook aardgas gebruikt

kolen,

verhoudingsgewijs

(tabel 2.3.).

voor de centrales

jaren voornamelijk

dat de electriciteit

waarde

hoeveelheid.

op 235.106 ton geschat,

productie

van 4,5.106 ton per jaar

de mijnen

in 50 jaar uitgeput.

van de Taiwanese

In 1971 werd de
bij een gemiddelde

(van 1960 - 1970) zijn

-
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Toch wordt niet meer gebruik
sterker

nog, de invloed

gemaakt

van hydrocentrales,

van hydrocentrales

(tabel 2.3. en figuur 2.3.) terwijl
gezicht

een

ideaal

Taiwan

op het eerste

land lijkt voor hydrocentrales,

regen, veel reliëf
redenen

daalt nog

dus flink stromende

voor de relatieve

rivieren.

veel

Enkele

afname van hydrocentrales

kunnen

zijn:

- het onregelmatige
is hevig

verloop

van de neerslag.

in korte pèrioden,

zijn nodig

verval verloren
moet worden

een groot gedeelte

van het grote verhang

in de stuwmeren
- op de meeste

in pe-

van het bereikte

onoverkomelijke

plaatsen

in de bovenrivieren

aanzienlijk

problemen,

problemen

kan opleveren;
voor de

optreden;

door de lange bouwtijd

is het moeilijk

is

zodat de sedimentatie

zullen funderingsproblemen

dam en centrales

bouwkosten

terwijl

gaat doordat veel water voor irrigatie

het sedimenttransport

- economische

of overlaten

gebruikt;

- ten gevolge

te bouwen

grote reservoirs

in perruoden van grote neerslag

rioden van droogte

De neerslag

meerdere

projecten

en hoge
gelijk-

tijdig uit te voeren

en bovendien

kan ten gevolge

van de

lang voorbereidings-

en bouwtijd

niet op eventueel

ver-

anderde

omstandigheden

- zoals reeds opgemerkt
gronden
gevaar

worden

ingespeeld;

gaat bevloeiing

van de landbouw-

voor en kan dus in droge tijden
ontstaan

- een laatste
centrale

een capaciteits-

en

belangrijk

niet gebouwd

bezwaar

is dat een waterkracht-

kan worden waar de electriciteit

nodig is maar altijd

in onherbergzaam

hoogspanningsleidingen

moeten worden

gebied
aangelegd

zodat dure
met moge-

lijke transportverliezen.

Ook de thermische

centrales

kennen

echter bezwaren

zoals:

- de afhankelijkheid

van buitenlandse

- het niet in handen

hebberi van de prijs voor deze grond-

stoffen

en

grondstoffen;
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- het gevaar

dat de leveranties

van verbeterde

betrekkingen

gestopt

China

levert.

nu minder afhankelijk

land en één grondstof

ten gevolge

tussen nationalistisch

en het land dat de grondstoffen

Om in de toekomst

worden

te zijn van één

en mede door de hoge prijs van die

ene grondstof

(olie) zie je in veel landen een verschui-

ving optreden

naar andere energiebronnen

kernenergie.

Dit geldt ook voor Taiwan waar de ontwikkeling

van kernene~gie
kerncentrale
naast

in 1978 begon met de opening

met een capaciteit

is de dalende

Taiwan omgebogen
bruikt

zoals bijvoorbeeld

tendens

van 636.000

in kolengestookte

en in 1981 werd 3,72.106

van de eerste
KW. Maar daarcentrales

ton steenkool

in
ver-

door de centrales.

Wordt Taiwan vergeleken
zoals opgesteld
Onderzoek

met Nederland

door de Landelijke

(LSEO) toegepast

stoffenverbruik

en worden

Stuurgroep

voor Taiwan,

de cijfers

voor Energie

dan zou het grond-

voor het jaar 2000 als volgt kunnen worden

uitgesplitst:
steenkool:

28%

aardolie:

36%

uranium:

12%

zon

en wind:

(35.10

6

ton)

4%
20%

aardgas

en voor de electriciteitscentrales

ziet de verdeling

er

als volgt uit:
steenkool

33%

aardolie

25%

uranium

35%

gas

7%

Een kritische
cijfers

opmerking

is echter op zijn plaats,

uit 1977 toen de olieprijzen

schijnlijk
bijgesteld.

zullen de prognoses

dit zijn

nog hoog· waren. Waar-

nu voor 2000 moeten worden
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Dat kernenergie
echter

een belangrijke

zeker en Taiwan dat in 1985 een capaciteit

19.i06 KW wil hebben
energie,

3265

Uit cijfers

MVl

gaat daarbij

hydro-energie

van eerdere

70% van de capaciteit
Voor
0,7

rol zal gaan spelen lijkt
van

uit van 6850 ~M kern-

en 8885 MW thermo-energie.

jaren blijkt

verbruikt

in Taiwan

te worden

ongeveer

in een jaar.

lQS5 wordt dit dan:
8885.103

X

Als rekening
optreedt

x 365 x 24

wordt gehouden

of uitval

K~lli.

met enig rendementsverlies

na bijvoorbeeld

kan het rendement

op gemiddeld

54500.106

5,1.1017

~

in 1985 wordt geleverd

worden
K~fu (LSEO).

Joule

nodig voor thermische

centrales

door steenkool:

0,3 x 5,1.1017 ~ 1,5.1017

Joule

is dat 1 ton steenkoolequivalent

29,3.109

een onderhoudsbeurt

9420 KJ per netto geproduceerd

x 9420.103

dat

en als ge-

voor de kolencentrale

Stel nu dat 30% van de energie

Bekend

54500.106

als gevolg van belastingsfluctuaties

volg van het opstarten

gesteld

=

overeenkomt

met

Joule. Dan volgt dus dat in 1985 in de kolencen-

trales wordt verstookt:
17
1,5.10
~ 5,2.106
29,3.109

ton steenkool

Ook uit deze berekening
van prognoses.
capaciteit

stookt.

Het begint

vervolgens

het percentage

blijkt

de moeilijkheid

bij het vaststellen

het verbruik

van de centrales

Omdat deze cijfers

van het maken
van de gewenste

(hier aangenomen

dat met steenkool

70%) en

wordt ge-

voor de jaren na 1985 onbekend

zijn wordt voor het verdere

ontwerp

uitgegaan

zoals deze in jruluari 1983 worden voorgesteld

van de cijfers
door Nedeco

(tabel 2.4. in tonnen).

Om tabel

2.1. nu volledig

en de eigen productie
het beeld volgens

te maken moet de voorraadvorming

nog worden

tabel 2.5.

toegevoegd

en dan ontstaat
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Naast het kolenvervoer
in tabel

nieuwe

naar de nieuwe haven zoals geschetst

2.5. zal een belangrijk

vervoersobject

haven het containervervoer

de verdergaande

containerisatie

de mogelijkheid

moeten bieden

nerschepen

om het eiland

voor de

zijn. Om in de toekomst
te kunnen volgen

zal Taiwan

aan 3e en 4e generatie

contai-

aan te doen. Een belangrijke

reden

dus voor de aanleg van een diepzeehaven.

Uit figuur

2.4. volgt een schatting

de general

cargo in het jaar 2000. Zoals uit de figuur blijkt

is de import nagenoeg

gelijk

nu gericht

dan blijkt

stijging

op Keelung

aan de export. Wordt de aandacht

zijn de geringe

de bestaande
en havens

haven en de opkomst

buiten de metropool

deze general
de 6,7.106

een containerhaven

van containers.

van 54%. Voor de toekomst

van twee alternatieven.

wordt uitgegaan

wordt geschat

waarbij

wordt moet

in containers.
in Keelung

ging

kan nu worden uit-

Een hoog alternatief

waarbij

van 90% in 2000

de containerisatie

in 2000

op 78%, zie tabel 2.6.

0mdat dit later gewenst

is kan deze tabel ook uitgebreid:-

worden

te maken tussen

tabel
echter

door onderscheid

2.7. Voor het ontwerp

import en export,

van een containerterminal

is

niet de lading in tonnen maar het aantal TEU's

(containereenheid)
van de prognoses

van belana.
nog verder.

Van

Een containerisatie-

van een containerisatiegraad

en een laag alternatief

binnen

van Taipeh.

ton die in 1980 werd behandeld

graad derhalve

hier-

van andere industriegebieden

cargo lading worden vertaald

ton door middel

Redenen

uitbreidingsmogelijkheden

Omdat de nieuwe haven vooral

gegaan

dat deze haven de landelijke

tot 2000 niet volgt en achter blijft.

voor kunnen

3,6.106

van Nedeco betreffende

Daaro~ gaat de afleiding
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Vanuit

de lading volgt het aantal TEU's door de lading te

delen door de lading per TEU. Ook hier kan nu echter weer
een onderscheid

worden gemaakt

en wel naar efficiency

bij in het geval van verbeterde

efficiency

waar-

de lading per

TEU in het jaar 2000 wordt gesteld'op

12,0 ton/TEU voor de

import

In het geval van

en 7,5 ton/TEU voor de export.

huidige

efficiency

zijn deze cijfers

respectievelijk

10

en 6,5 ton/~.

Op

bepaald

zie tabel 2.8.1. en 2.8.2., afhankelijk

worden,

deze manier kan nu het aantal ~EU's

van de containerisatiegraad.

Naast de import en export door middel van containers
staat er ook nog de zogenaamde
worden gebruikt.
nere afstanden

kustvaart

Omdat de kustvaart

plaatsvindt

waarbij containers

over aanmerkelijk

en dus veel concurrentie

vindt van het landtransport

be-

kleiondermè t ':

zal het containervervoer

die -kustvaart gering blijven.

Er wordt daarom uitgegaan

de lage containerisatiegraad.

Om tot het aantal TEU's te

komen moet wel rekening
efficiency

niveau's.

worden gehouden

De prognoses

van

met de verschillende

zoals gemaakt

door Nedeco

zijn dan als volgt, tabel 2.9.

De prognose :voor het totaal aantal TEU's de komende
volgt uit het optellen
nationale

van de export en import van inter-

en kustvaart.

ook lege containers

Naast de geladen

en uitgaande

alternatieven
efficiency)

TEU's komen echter

(TEU's) voor in het laad- en losproces

en als aanname worden hiervoor
mende

jaren

de verschillen

TEU's genomen.

Afhankelijk

(hoge-lage containerisatie,
volgen de prognoses

tussen inkovan de vier

huidige-verbeterde

voor de komende

jaren

(aan

de hand van het Nedeco-rapport)

uit tabel 2.10. Als nu ver-

volgens

uit het Nedeco-rapport

deze prognoses

met geqevens
worden

afgeleid

uit het blad Containerisation

getekend

ontstaat

het volgende

samen

in, één figuur

beeld,

figuur 2.5.
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Voordat

nu ee~ ontwerpcriteria

wat aannames

worden gedaan.

dat al het containervervoer
oude haven van Keelung

wordt gekozen

Ten eerste wordt verondersteld
zich zal verplaatsen

naar de nieuwe

zal een nieuwe haven ook nieuwe
van Kaohsiung,

feederfunctie

de vijfde

containerhaven

containerhaven

diepzeehaven.

behouden.

van containers

Azië heeft

van de wereld)

condities

Een aanname

die hier derhalve
containerhaven

wordt

maakt naar de alternatieven

gesplitst

Totaal,

met inbegrip

nieuwe

in import en export

en Taichung

diepzeehaven

uitgesplitst

De prognoses

door Nedeco

werderom

in 1982 zijn

onderscheid

van de lege containers

van het oppervlak

is wordt deze tabel

Keelung

in ieder geval

is ge-

en direct het totale aantal TEU's

Omdat dit later bij het bepalen
nodig

de

is dat Taichung

zal overnemen.

in tabel 2.11. waarbij

als

kan worden verzorgd.

en Keelung

zoals die zijn gemaakt

is

en heeft als achter-

wordt gemaakt

de import en export van Taichung

wordt aa~gegeven

(Y~ohsiung

voor de behandeling

(wind en zandverstuivingen)

voor Taichung

een be-

Voor Taichlli,g ligt dit anders,

Taiwan wat ook vanuit Keelung

terminal

De haven

zal zijn positie

land midden

samengevat

Verder

lading aantrekken.

in Zuid-Oost

slechte natuurlijke

een beperkte

van de

die naast een eigen verzorgingsgebied

langrijke

haven biedt

moeten nog

(TEU's).

van de

(2.11.) nog nader uit-

(tabel 2.12.).

samen, wordt de prognose

dan voorgesteld

voor de

door tabel 2.13., wederom

naar de vier alternatieven

en naar import en ex-

port.

Naast

de prognoses

overslag,

moet de haven

de aanlanding
duidelijk

die nu gemaakt

in de toekomst

van vloeibaar

om hoeveel

zijn voor kolen en container-

gas

ook ruimte bieden

(LPG en LNG). Het is nog niet

gas het dan zal gaan omdat dit een poli-

tieke beslissing

zal zijn die nog niet te voorzien

echter vloeibaar

gas in de toekomst

zal dit_wel

moeten gebeuren

geen van de bestaande

voor

is. Indi~n

moet worden behandeld

in de nieuwe

havens hiervoor

diepzeehaven

de faciliteiten

dan

omdat
heeft.
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r rr .

HOOFDSTUK

CONTAINERTERMINAL

====================================

Om een containerterminal

beschikken

te kunnen

over prognoses

hoofdstuk

II is hieraan

diepzeehaven

voor de komende

aandacht

invloed

van meerdere

variabelen

brengen

zijn vier alternatieven

polatie

opgesteld.

satiegraad
prognose,

en een verbeterde
met daarbij

worden

te gaan aan onzekere
als alternatieven

maximum

prognoses

samengevat

bovendien

worden

in een prognose

respectievelijk

en
prog~

gemaakt

tabel 3.1.

tussen

omdat op een containerterminal

of export

Om niet

ook de minimum

in een tabel dan ontstaat

schillende

1 van Taichung,

2 (figuur 2.5.). Wordt dit laatste

In deze tabel is onderscheid
export

Daarom wordt deze

aangehouden.

factoren

nog meegenomen

nose 3 en prognose

1 (:hoge containeri-

de prognose

zie tabel 2.13., als ontwerpwaarde
voorbij

van bestaande
dat deze extra-

efficiency).

opgeteld

Bovendien

uitgevoerd

bij prognose

te .

In figuur

getekend.

jaren. Het blijkt

vrij goed aansluit

Om de

tot uitdrukking

een extrapolatie

uit de laatste

de nieuwe

besteedt.

2.5. zijn deze vier alternatieven

gegevens

moet men

jaren. In

voor wat betreft

bij Keelung

is in de figuur

ontwerpen

ruimtes

worden

stack genoemd.

opgeslagen

ingericht

import en

hiervoor

ook ver-

respectievelijk

Verder moeten

import-

ook de lege containers

en dit wordt de lege container

stack ge-

noemd.

De belangrijkste
alleen

de groupage

containers

geladen

Het "stuffen"
heeft

ruimtebepalende

en geheel

(Container

en gelost worden

en "strippen"

als voordeel

de terminal

loods

variabelen

en de douanefaciliteiten

op de terminal

Freight

afgehandeld

Station)

waar

moet nog genoemd

van containers

dat het directe

zijn nu genoemd,

worden.

op de terminal

inkomsten
kunnen
worden.

oplevert
beperkt

voor

blijven

-
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Toch is het niet altijd

even vanzelfsprekend

groupage loods zich op de terminal
staande haven van Keelung
minals

zo beperkt

pageloods,

worden

zocrenaamde "inland container

gehouden

terminal

lijke omstandigheden

freight

natuur-

landinwaarts

dat er geen groupageterminal.

11 opgemerkt,

lege containers

per

voor de kust en diep

stations

op de nieuwe

en export containers

het verschil

(tabel 3.1.) genomen.

wordt voor
tussen import

De belangrijkste

zijn nu bekend.

Vervolgens

kan een begin worden

het terminaloppervlak.

gemaakt

Hiervoor

verblijf tijden van de containers
In de bestaande
sitcontainers
landinwaarts
de geringe

worden
ruimte

moeten

de gemiddelde

op de stack bekend

haven van Keelung

opgeslagen,

met de berekening

worden

de overige

met een bestemming

direct afgevoerd,

in de bestaande

mede in verband

haven.

transit

zijn en omdat op een nieuwe

wel ruimte

gecreërd

kan worden

nomen dat alle containers
hebben.

van de frequentie
van aanvoer

die mede afhankelijk

zijn moeilijk

kent een gemiddelde
is na onderzoek

minals

cijfers

gekomen:

zijn

en de organisatie

te bepalen.

5,9 dagen en de UNCTAD
tot de volgende

terminal

voor opslag wordt aange ....

van scheepsaankomsten

in Rotterdam

containers

een zekere verblijf tijd op de

Deze tijden,

en afvoer,

met

Omdat niet bekend

van de totale hoeveelheid

containers

zijn.

alleen de tran-

is welk percentage

terminal

kunnen

hoog zullen zijn vanwege

Zoals reeds eerder in hoofdstuk

terminal

stations"

van de con-

zou dus wel rekening

zijn wordt hier aangenomen

loods wordt ingericht

van

freights

en "strippen"

zoals heuvels

water en er al container

gegevens

van de ter-

met een CFS maar omdat de aanlegkosten

m2 van de nieuwe

de hoeveelheid

de be-

In

dat er geen ruimte is voor een grou-

In de nieuwe haven

aanwezig

bevindt.

is het oppervlak

zorgen hier voor het "stuffen"
tainers.

dat de

De EeT

verblijf tijd van

van een aantal ter-
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voor de import containers

7 dagen, de export containers

5 dagen en voor de lege containers
UNCTAD

voorgestelde

cijfers

Verder

is uiteraard

de stapelhoogte

stapelhoogteneemt
lastingen

kan problemen
onderste

Verder

crane en de straddle

3, 4 of zelfs 5 kan worden
vanaf de import

waarmee

omdat hier gesorteerd

echter wel opgemerkt

beter

Vandaar

mogelijk

worden

voor import,

als de export
is omdat de
partij.

en hele stapels

worden.

Hierbij

dat de hoogte beperkt
omstandigheden

kan

wind het noodzake-

onderneming

is. Hoewel de

export en lege containerstack

over het algemeen

van materieel

moet

zoals wind

kan zijn wordt de maximale

te maken.

een stapel

voor een bepaalde

of gebracht

lijke tuien een tijdrovende

dus verschillend

komt het

dat een import

te stapelen

in het geval van stormachtige

wisseling

de afvoer

die onderin

wordt op rederij

door meteorologische

stapelhoogte

Omdat

van

kan nog hoger worden opgestapeld

in één keer afgehaald

stapelhoogte

zoals de gantry

in de tijd gebeur~

nu in één keer geschiedt

De lege containerstack

omdat

op een zogenaamd

niet zo hoog wordt opgestapeld

stack die organisatorisch

Indien zoals

een stapelhoogte

bereikt.

stack random

ook het

dit dat veel ruimte vereist

staat het eerst wordt opgehaald.

worden

nodig om een

de stapelhoogte.

voor dat .een container

stack meestal

en de efficiency

zijn er middelen

carrier

Bij grote

Verder bepaald

van SEA 1and de containers

is op de terminal.

afvoer

groter

te verplaatsen).

worden.

af, maar de be-

(veel handelingen

worden gezet betekent

regelmatig

van belan~.

oppervlak

worden

zijnde gereedschap

op terminals
chassis

opleveren

container

voorhanden

zullen hier gebruikt

het benodigde

op de ondergrond

20 dagen. De door de

hetzelfde

of nominale

genomen

over de verschillende

om uit-

stacken

-

Verder
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is de stapelhoogte

en ervaring
Keelung

afhankelijk

met containeroverslag

misschien

op een nieuwe

niet optimaal

goed functionerende
geen opzienbarend

verschil

pelhoogte

4 aangenomen,

door vermenigvuldiging
verschillende

terminal

te kunnen

nu te overzien

waarna

valt.

wordt nu als maximale
de gemiddelde

voor de lege container

mende

stack:

stapelhoogte

De coëfficiënten

0,9.

is, is ook afhankelijk

Een 20 ft container

vreren wordt meestal

van de import,

0, 75

die per TEU nodig

van 15 m2•

die de opgemerkte

0,6 - 0,7

voor de export st.acke

oppervlakte

sta-

hoogte volgt

verdisconteren.

voor de import stack:

de stapelhoogte.

nu en in

voor de stapelhoogte

export en lege containerstack

De oppervlakte

zijn om van een

spreken. Er zal dus

met een coëfficiënt

overwegingen

heeft

vanaf het begin

zijn in stapelhoogte

Voor de nieuwe containerterminal

Omdat

containerterminal

maar wel voldoende

terminal

het jaar 2000 voorzover

zijn:

op de terminal.

reeds een g~specialiseerde

zal de organisatie

van de organisatie

-(1

TEU) heeft een grond~

Om met deze container

te kunnen manoe-

nog 15 m2 extra aangehouden.

neemt het gemiddelde

van

Bij toene2

aantal m /TEU

dan af,

tabel 3.2.

Om eventuele
zogenaamde
factor

onverwachte
"piekfactor"

aanvoer
worden

is echter een probleem.

te kunnen verwerken

toegepast.

De grootte

en Maersk)

varen op Keelung

zegt dit niets over de overslag,

met een vaste dienstregeling

kan verschillen.

in het achterhoofd

terminals
opvangen.

meespeelt

(CFS) een eventuele

die per

Daarom wordt hier een aan-

name gedaan en een waarde van 1,25 als piekfactor
waarbij

van deze

Hoewel veel containerrederijen

(zoals Evergreen

keer duidelijk

moet een

aangehouden

dat de aanwezige

exceptionele

inland-

piek kunnen helpen
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Hoewel

nu het oppervlak

van de import

stack enz. bepaald

kan worden moet voor de totale oppervlakte
nog rekening

worden gehouden

onderhoudsloodsen,
UNCTAD

worden hiervoor

grootte
aantal

kantoren

met extra ruimte voor wegen,
en douanefaciliteiten.

aanwijzingen

gegeven

van de extra ruimte gerelateerd
ligplaatsen.

van de terminal

Door de

waarbij

de

wordt aan het

Hierop wordt dan ook bij het bepalen

van het aantal

ligplaatsen

De oppervlakte

van een stack volgt nu uit de vermenigvul-

diging

van:

(gemiddelde

bij maximale
delde

dimensies
[jaar]

verblijf tijd) x (oppervlak per TEU

stapelhoogte)

stapelhoogte)

teruggekomen.

x (maxiale stapelhoogte/gemid-

x (piekfactor)

x (jaardoorvoer).

In

uitgeschreven:

x [m2 /TEUJ x

r ]

x [

importstack:
oppe'rvlakte

=

L

=

7/365 x 7,5x 0,65 x 1,25 x (jaardoorvoer)
0,2777 x jaardoorvoer

exportstack:
oppervlakte

1
= 5/365 x 7,5x ,75
O

=

x 1,25 x (jaardoorvoer)

0,171 x jaardoorvoer
lege containerstack:
oppervlakte

=

1
20/365 x 7,5 x 0,9 x 1,25 x (jaardoorvoer)

=

0,571 x jaardoorvoer

De oppervlaktes
zijn

zoals deze nodig

samengevat

zijn in de komende

jaren

in tabel 3.3. Omdat voor het ontwerp

en 1985 niet relevant

meer zijn worden

1982

deze niet verder

meer onderzocht.

Nu de oppervlaktes
worden

op de bepaling

rijke criteria
zijn:

bepaald

zijn kan de aandacht

van het aantal

bij het bepalen

ligplaatsen.

van het aantal

gericht
Belang-

ligplaatsen
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1. de capaciteit

van de kranen

2. de verdeling

op de kade;

van de scheepsgrootte

ladinggrootte

en de gemiddelde

van de schepen die de haven aandoen;

3. het aankomstpatroon

van en het aantal

schepen dat de

haven aandoet;
4. de bezettingsgraad

aan de kade en de maximaal

geaccep-

teerde wachttijd.

ad 1. de capaciteit
Theoretisch

van de kranen

op de kade

geldt dat de capaciteit

van een kraan aan de

kade welke een schip lost 30 containers

per uur bedraagt

= 30 cont/uur). De netto capaciteit die meestal wordt
cb
uitgedrukt in aantal containers (of lifts) per jaar wordt

(h

door allerlei

factoren

a. het aantal kranen
waarin

beinvloedt

dat per schip werkt.

veel containers

door meerdere

zoals:
Een groot schip

gelost of geladen

kranen bediend.

worden wordt

Zo geldt globaal

het vol-

gende. schema:
aantal overgeslagen containers

aan tal kranen

(TEU)

1

tot 200
800

2

800 - 2400

3

200 -

4

2400 zie ook figuur :3.1.
Het is echter niet zo dat meerdere
lingscapaciteit
kranen

recht evenredig

kranen

vergroten.

bij één schip zullen elkaar

laden en lossen.

Er wordt daarom

ferencefactor

gebruikt

2 kranen K
3 kranen K

c

K

c

de behandeMeerdere

"storen"

bij het

een zogenaamde

die de volgende

inter-

grootte heeft:

= 0,85

c

0,75

0,70
c
b. Containerschepen
varen meestal
4 kranen K

dienst

via een bepaalde

langs grote vlereldhavens, dit betekent

alle containers

schip verplaatsingen
te kunnen

dat niet

aan boord voor één haven bestemd

Er zullen dus tijdens het lossen

lossen.

voorkomen

Dit percentage

singen kan variëren

lijn-

zijn.

in het ruim van het

om de gewenste
inefficiënte

tussen 0 en 20% (Ki)·

containers
verplaat-
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c. Als gevolg van technische
als pauzes

en wisselen

den gemaakt

van ploegen

zbgenaamde

en aanmeren,

De netto werk-

na vermenigvuldigen

storingsfactor

K •
s
van de kranen beperkt

van de containers

door het af-

etc. Deze "berth time

time ratio" of werktijdfactor

UNCTAD tussen 0,40 en 0,90

De netto kraancapaciteit

h

wor-

openen en sluiten van de luiken, ontgrendelen

en vergrendelen

h

factoren

moet er onderscheid

uit de bruto werktijd

d. Verder wordt de werktijd

working

en menselijke

tussen netto en bruto werktijd.

tijd resulteert
met een

storingen

varieert

volgens

de

(Wb).

(h ) is dus:
cn
voor één kraan:

cn

= hCb x K. x K x W
b
~
s

cn

= hCb x K x K. x K x Wb voor meerdere
c
~
s

kranen.

van h b en K nagenoeg
c
c
constant waar ook ter wereld. De waarde van K. in de bestaande
a
haven van Keelung:is niet bekend, de waarden van Ks en Wb zijn
Zoals reeds opgemerkt

respectievelijk
tainerterminal

zijn de waarden

0,75 en 0,60. Als aanname
worden

de bestaande

voor de nieuwe

waarden

van Keelung

con-

aange-

houden

en wordt voor K. 0,95 (dat wil zeggen 5%"inefficiente"
~
van K. lijkt redeverplaatsingen)
aangehouden. Deze waarde
~
lijk gezien het feit dat Keelung een belangrijke en grote

haven

is waarmee met het laden van de schepen

van herkomst

zeker rekening

De netto capaciteit

in àe plaats

zal worden gehouden.

van de kranen op de nieuwe

terminal

wordt dan:
h

cn

=30xO,95xO,75xO,60=12,825

cont/kraan

x uur voor 1 kraan

h

-

=3OxO,85xO,95xO,60xO,70=10,901
cont/kraan x uur voor 2 k~anen
cn
h· =12,825xO,75=9,619
containers/kraan
x uur voor 3 kranen
cn
h =12,825xO,70=8,978
containers/kraan
x uur voor 4 kranen.
cn
Bij de berekening

van de kraancapaciteit

gegaan van het feit dat slechts
behandeld

wordt.

is tot nu tot uit-

één container

per kraangang
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Voor de meeste havens

is dit een juiste veronderstelling

maar op een goed georganiseerde
lijk dat in één kraangang
namelijk

na het plaatsen

wordt meteen
ingenomen.

is het soms moge-

twee containers

worden behandeld,

van de container

een te exporteren

Bij de volledig

EX:T bijvoorbeeld

terminal

container

uit het schip
mee het schip

computergestuurde

komtrd.nongeveer

ter.minal van

50% van alle kraangangen

het laden en lossen van het schip in één kraangang
OOk in de grote containerhaven

van Keelung

mogelijk

dat in één kraangang

worden,

maar om welk percentage

zal gaan is moeilijk
hier

20% aangehouden,

capaciteiten
nigvuldigd.

moet de verhouding

komende

Als aanname

wat dus betekent

wordt

1,2 moeten worden verme-

te kunnen uitdrukken

onderscheid

jaren. In de huidige

het

dat alle kraan-

20 ft : 40 ft containers

En hier kan nu weer

behandeld

van alle kraangangen

in te schatten.

Om de capactieit

lijkt het goed

twee containers

nog met de factor

voor.

bekend

worden gemaakt

haven

in TEU's
zijn.

voor de

is de verhouding

tussen

20 ft (1 TEU) en 40 ft (2 TEU) containers 55 : 45 dat wil
aantal TEU' s
zeggen
/aantal containers = 1,45. Deze waarde
zal zich echter waarschijnlijk
er zullen namelijk

Voor de nieuwe

wijzigen

meer 40 ft containers

terminal

worden

de komende
worden

welke kan bestaan

uit een toename

20 ft containers,

figuur

figuur

3~3.

3.2.

vend percentage

dubbele

efficiency

handeling

wordt genoemd.

hetgeen

van het

van een

40 ft : 20 ft en constant

1990, 1995 en 2000 gekeken
per uur gevonden

40 ft

van 20% naar 40%,

, en het andere geval dat uitgaat
verhouding

huidige

en een verhoging

be-

efficiency,

van de verhouding

met twee containers,

gelijkblijvende

gebruikt.

echter nu twee patronen

zien en wel één in het geval van de verbeterde

aantal kraangangen

jaren,

in één kraangang

blij-

en daarom

Wordt alleen naar de jaren

dan wordt voor de nettocapaciteit

vermeld

staat in tabel 3.4.1.
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ad 2. de verdeling

van de scheepsgroottes

ladingsgrootte
Voor het bepalen
gevende

van de schepen die de haven aandoen.

van het aantal

schip van belang.

eerst vijf groepen

ligplaatsen

Om dit te bepalen

van schepen

groep A: de kleine

schepen,

bestemd

feederschepen.

haven

dat het grootste

capaciteit

gedeelte

van de ladingsEr wordt

dat 80% van de ladingcapaciteit

in de haven gelost

of geladen

wordt.

groep B: de le generatiecontainerschepen
deze wat grotere

schepen

en zodoende

de ladingcapaciteit
aanname

Omdat

is lijkt het aan-

is voor deze haven.

daarom aangenomen

aandoen

worden aller-

dat wil zeggen een capaciteit

een belangrijke

nemelijk

is het maat-

gedefiniëerd.

tot 750 TEU, de zogenaamde
Keelung

en de gemiddelde

750 - 1100 TEU,

zullen meerdere

zal slechts

havens

een gedeelte

voor Keelung bestemd

van

zijn. Als

wordt hier 50% aangehouden.

groep C: de 2e generatiecontainerschepen
voor deze groep geldt hetzelfde
en wordt aangenomen
teit voor Keelung

275 en 300 meter
deze schepen

als bij groep B

Idat 30% van de ladingcapaci-

bestemd

is.

groep D: de 3e generatiecontainerschepen
dit zijn enorme

1500 - 1800 TEU,

2400 - 3000 TEU,

schepen met een lengte van tussen
en er wordt aangenomen

dat ook van

30% van de ladingcapaciteit

bestemd

is

voor Keelung.
groep E: de 4e generatiecontainerschepen

welke op dit moment:

nog niet in de vaart

maar een capaci-

zijn genomen

teit van tussen 4000 en 4500 TEU krijgen.

Om

deze groepen

berekeningen
capaciteit

in het vervolg

te classificeren

te kunnen uitvoeren
genomen.

De gemiddelden

als volgt: groep A:

300 TEU

groep B:

925 TEU

groep C: 1650 TEU
groep D: 2700 TEU

en verdere

is per groep een gemiddelde
worden daarom aangenomen
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Nu de groepsgemiddelden
geschat

en de beladingsgraden

zijn kan de gemiddelde

iedere groep bepaald
wordt aangenomen
tainers

gelijk

Met figuur

worden,

overslag
tabel

dat het aantal

voor Keelung

per schip voor

3.4.2., waarbij

geloste

en geladen

tevens
con-

is.

3.1. kan nu bepaald

worden met hoeveel

het gemiddelde

schip uit iedere groep geladen

wordt.

volgt: groep A: 2

Daaruit

kranen

en gelost

kranen.

groep B: 2,35 kranen
groep C: 2,45 kranen
groep D: 3

De gemiddelde

servicetijd

kranen.

voor het gemiddelde

schip in de

groep wordt nu gevonden

door de overslag

door de nettocapaciteit

per kraan vermenigvuldigd

aantal kranen
vaak ges~eld
bepaalde
voorbeeld

(tabel 3.5.). Als eis daarbij
dat de gemiddelde

waarde uitkomt.

servicetijd

ECT garandeert

met het

wordt echter
niet boven een

zijn klanten

bij-

dat het schip niet langer als 24 uur aan de kade

ligt. Hier wordt daarom als maximum
24 uur aangehouden
kraancapaciteit

wat verwezenlijkt

in te zetten.

3.5. staan de groepsgrenzen
en deze worden bepaald

Nu de gemiddelde

werpligplaats)

De servicetijden

bepaald

servicetijd

kan worden door extra

In de laatste kolOm van tabel

voor wat betreft

groepen

servicetijden

moet nu de gemiddelde

gemiddelde

door het midden

tijden van opeenvolgende

volgens

per schip te delen

de servicetijden

tussen twee service-

te nemen.

voor alle groepen bepaald

servicetijd

voor het ontwerpschip

zijn
(ont-

worden.

voor een haven

zijn over het algemeen

verdeeld

een Erlang k verdeling.

De kansdichtheidfunctie

van de

Erlang k verdeling

is:
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fk(X)

(O\.k)k x k-l e - ec kx

=

(k-l) !
met gemiddelde

waarde:

1
OL

1

1

Vi{

OL

en standaardafwijking:

Het is echter moeilijk
de juiste verdeling
van k is afhankelijk
een haven.

(juiste k) vast te stellen.
van de organisatie

overgeslagen

De waarde

en efficiency

in

snel een extra kraan ingezet

zodat de servicetijd

de gemiddelde

servicetijd

ook voor dit schip dicht bij

van de desbetreffende

dan zal de standaardafwijking
klein

te bouwen haven

Kan bij een groot schip, met een grote lading

die moet worden
worden

om van een nieuw

van de gemiddelde

haven ligt
servicetijd

zijn en is dus sprake van een hoge k-waarde.

Indien dus de jaargegevens
Keelung

bekend

servicetijd
berekend

en de standaardafwijking

wordt voor dit ontwerp

ontbreken

van de jaargegevens

de groepsgemiddelden

verkeer

transito

containerschepen

zoals

voor de groeps-

met de Erlang k ver-

oplevert.

verkeer

anderzijds.

van

kan dan ook een verdelingsfunctie

Bij de groepsgroottebepaling
tussen

uitgegaan

voor de servicetijd

worden die na vergelijking

een k-waarde

mede door het

van Keelung

en grenzen

(in percentages)

opgesteld
deling

echter,

in tabel 3.5., met een aanname

grootte

en

worden.

Voorlopig

berekend

haven van

zijn met van ieder schip de service tijd dan

kan de gemiddelde
dus de k-waarde

van de bestaande

moet onderscheid

enerzijds

Het transito

met zogenaamde

worden gemaakt

en het imp~rt/export
verkeer

zal naast; grote

feederschepen

plaatsvinden.
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Er wordt aangenomen
Keelung

dat het transito

op 20% van het totale verkeer

voor 50% met feederschepen

2e generatiecontainerschepen

vindt.

Van het import/export

dat hiervan

vervoerd

Tabel

verkeer

gehouden

Samengevat

het volgende

Met de nu bepaalde

worden,

(groep C) plaatswordt aangenomen
30%,~

en 60% door de 3e generatie-

wordt.

groepspercentages

middelde

wordt,

10% door le generatiecontainerschepen,

door 2e generatieschepen
schepen

gesteld

wat voor

(groep A) en 50% met zoge-

naamde

worden

verkeer,

levert dit voor de

op, zie tabel 3.6.

percentages,

die verder

voor de komende

constant

jaren, kan nu de ge-

service tijd van het ,ontwerpschip bepaald
tabel 3.7.a. en 3.7.b.

3.7.b. is aanmerkelijk

korter

omdat er nu geen onderscheid

hoeft

als tabel 3.7.a.
te worden

gemaakt

voor de jaren 1990, 1995 en 2000. In de tabellen
en 3.7.b.

is tevens de gemiddelde

voor het ontwerpschip
belang

bij de bepaling

Met de nu bepaalde
grenzen

deze waarde

van het aantal

gemiddelde

capaciteit
is later van

ligplaatsen.

servicetijd

en de groeps-

uit tabel 3.5. kan nu een fumulatieve

~erdeling

worden

Het blijkt
redelijk
deling

bepaald,

effectieve

getekend,

niet mogelijk

nauwkeurige

te zijn om uit de figuur een

waarde van k van de Erlang k ver-

de volgende

jaren af te lezen. Vervolberekening

opgezet waarin

k berekend

wordt uit de standaardafwijking

vicetijden.

Immers de standaardafwijking

k ver d e l·
. ,_
1 x -1 waar~n
.
~ng ~s
vk
o:

. t"~J d
-1 d e ge~ .dd e ld e serv~ce
çi.

plaats

waarbij. wordt uitgegaan

die een serviceverlening
wordt berekend

van de servan een Erlang

is. In tabel 3.8. vindt nu de berekening
standaardafwijking

frequentie

figuur 3.4.

voor de verschillende

gens wordt daarom

3.7.a.

krijgen.

met de formule

s

van de

van 100 schepen

De standaardafwijking

=V/(Xi

-

n-l

X)2\
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Met de procentueel
groepen

bekende

grootte

van de vier scheeps-

is nu voor de verschillende

mate van efficiency

en jaren het ontwerpschip
rekenen,

aangeven

ontwerpschip

die de verdeling

gemiddelde

te bepalen

is ruimte gewenst,

met 10% worden

is echter niet gelijk aan de

tussen twee schepen

hier wordt ongeveer

Volgens

van aan- en afmeren

te voorkomen

= (260 + 15) 1,1

ad 3. Het aankomstpatroon

Vervolgens

ten gevolge

wordt dan:
= 302,5 m

en het aantal

dat de haven aandoet.

wordt nu de wachttijdtheorie gebruikt
wachttijd

bepalen.

Voor de servicetijden

komsttijden

een verdeling

komt een Erlang

dus in een vast patroon

zonder nadere

Hier wordt

worden gekozen.

plaatsvinden,

varen
komen

verondersteld

dat veel

en de aankomsten
ook veel aankom-

en wordt

dat de willekeurige

zodoende

gekozen.

worden.

aankom-

Door nu een aantal
wachttijd

om
te

een poissonverdeling

(s) te kiezen kan de gemiddelde

tragingssysteem.

Ondanks

een juiste aankomsttijdverdeling

tussenaankomsttijdverdeling

haven bepaald

k verdeling

in de tijd voor. Het is daarom moeilijk

gegevens

sten overheersen

te

en nu moet ook voor de aan-

met een vaste dienstregeling

sten willekeurig

om de ge-

voor de nieuwe containerterminal

naar voren met hoge k-waarden

plaatsen

lengte nog

(figuur 3.5.).

van de schepen

middelde

rederijen

15 meter voor aan-

om extra wachttijden

De lengte van de ontwerpligplaats

schepen

aan de kade

de UNCTAD moet deze totale

vergroot

(LOA + 15) 1,1

(LOA) van dit

(tabel 3.10.).

scheepslengte,

gehouden.

over de verschillende

is nu ook de scheepslengte

De lengte van een ligplaats

kiezen.

te be-

tabel 3.9.

Met de percentages
groepen

en de ontwerpoverslag

als
lig-

in de

Er is dan sprake van een M/~/ s ver-
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Omdat tabellen

voor de gemiddelde

van de gemiddelde
systeem

servicetijd

voor hoge waarden

verschil

in dergelijke

wachttijd

voor een H/~/S vertragings-

van k niet bestaan

tabellen

klein

= ~

van een M/D/s vertragingssysteem.

wachttijd

wordt berekend

wachttijd

is uitgedrukt

van het aantal

ligplaatsen

bij tussenliggende

waarden

De bezettingsgraad

van een haven

nodigde

ligplaatsuren

ligplaatsuren.

De gemiddelde

servicetijd,

gedeeld

door het aantal beschikbare
ligplaatsuren

capaciteit

maakt wordt naar maximum-,

en minimum

ontwerp-

In tabel 3.11. is met behulp

volgt uit

van een ligplaats.

waarbij

Met de gegevens

onderscheid

van het bepaalde

gemiddelde

per schip het aantalontwerpschepen
zal aandoen bij de gekozen

bere-

prognoses.

uit tabel 3.11., zoals benodigde

ligplaats-

per jaar,·kan

zettingsgraad

(tabel 3.13.) worden

en de stagnatiekans

nadat een eerste keuze van het aantal

nu de be-

ligplaatsen

is gemaakt.

ad 4. de bezettingsgraad
accepteerde
De bezettingsgraad
benodigde

aan de kade en de maximaal

ligplaatsuren

(=

ge-

wachttijd.
volgt zoals reeds opgemerkt

aantalligplaatsuren
s x 365 x 24).

ge-

prognoses.

uren en het aantalontwerpschepen

berekend

(waar-

is gelijk aan het aantal be-

In tabel 3.11. staat dit uitgewerkt

kend dat de haven

afhan-

worden geëxtrapoleerd).

en de effectieve

voor de overslag

de gemiddelde

en de bezettingsgraad

Het aantal benodigde

de jaardoorvoer

berekening

met tabel 3.12. waarin
in de gem~ddelde

van k,

(de distribu-

is wordt voor de verdere

uitgegaan

kelijk

en omdat het

tussen hoge waarden

zoals hier in de orde van 20 - 25, en k
tieve verdeling)

ten opzichte

uit het

en het aantal beschikbare
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Zowel uit het oogpunt
bestaat

er een optimum

kade. De reders
plaatsen

van de scheepvaart

voor het aantal ligplaatsen

aan de

zullen het liefst zien dat er zoveel lig-

zijn dat er geen wachttijden

havenbedrijf

als van de haven

optreden,

terwijl het

een zo hoog mogelijke "bezettingsgraad

wenst

met als gevolg hoge wachttijden.

Het optimale

plaatsen

van de som van wachtko~ten

ligt nu bij het minimum

voor de schepen

en kosten van een onbezette

Het is echter vaak zo dat een haven,
aan een andere

concurrerende

langen van de rederijen
beperkte

gemiddelde

wachttijd

met opslagruimte,

Bovendien

jaar is het totaal

Zo garan-

gaat,

uit van een bezèttingsgraad

meerdere

is ook afhankelijk

ligplaatsen

laten een hogere

schepen

over een periode

van 1

in een jaar vermeningvul-

digd met de stagnatiekans.

De gemiddelde

wachttijd

schepen

ligplaatsuren

vermenigvuldigd

is nu de benodigde

de coëfficiënt

die de gemiddelde

de servicetijd

aangeeft

schepen.

Het optimale

door een verantwoorde
middelde

wachttijd

voor een haven bepaald

procedure

tories aandacht

met
van

wordt nu bepaald
en de ge-

schepen. De wachttijd

waarUit

kan worden.

is een bijzonder

waaraan

ten opzichte

keuze van de bezettingsgraad

van de wachtende

voor deze

door het aantal wachtende

ligplaatsen

kent ook een verdelingsfunctie

delingsfunctie

wachttijd

en gedeeld

aantal

van

enkele.

dat moet wachten
aantal

wordt de be~

ECT Eemshaven

bezettingsgraad

toe als slechts

schepen

de be-

en zorgt voor een

voor de schepen.

te wachten.

ligplaatsen,

bezettingsgraad

Het aantal

te verliezen,

niet te hoog aangenomen.

van 40%. De toegestane
het aantal

kade.

dat niet meer dan 1% van alle schepen

langer dan 24 uur hoeft

mede in verband

lig-

om zijn lading niet

laat prevaleren

deert EeT zijn klanten

zettingsgraad

haven

aantal

de~maximale

wachttijd

Het "bepalen van deze ver-

tijdrovende

en ingewikkelde

N.U. Prabhu, in zijn "boek Queues and ~nven-

besteedt.
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Een andere manier
te bepalen

om de verdelingsfunctie

is het uitvoeren

echter het criterium
paald

van een simulatie.

van de gemiddelde

in tabel 3.14, als criterium

voor dit ontwerp

Samengevat

aangehouden.

kleiner,

zo laag mogelijk

levert dit als resultaat

manoevreren

dit laatste

sommatie
stack's

zoals bepaald

2

m

van de terminal

van de extra ruimte

Zo geldt

wachttijd

in de

moet liggen en dat de

tabel 3.15 op waarin

etc. is berekend.

een waarde van 25.103

totale oppervlakte

zoals be-

moet zijn.

tevens de extra ruimte op de terminal
keren,

Hier wordt

wachttijd,

als eis dat de gemiddelde

orde van 4 uur, bij voorkeur
bezettingsgraad

van de wachttijden

voor kantoren,

De UNCTAD houdt voor
per ligplaats

aan. De

wordt dan gevonden

en de oppervlaktes

in tabel 3.3.

par-

van de

door
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HOOFDSTUK

IV.

KOLENTERMINAL

=============================

Voor overslag
ziening

en opslag van kolen

gewenst

in een haven,

lijke hoeveelheden
behandeling

is een speciale voor-

zeker als het om aanzien-

gaat. Een dergelijke,

van massagoed,

speciaal

gespecialiseerde

op de

kade wordt

een bulkterminal , of in het geval van alleen ko len ; een
kolenterminal

genoemd.

Bij het inrichten
worden

van een terminal

met verschillende

havenèvan

Richards

verschillende
echter

soorten

moet rekening

kolen.

Bay in Zuid-Afrika

gradaties.

onderscheiden

Zo kent de export-

opslagruimte

OVer het algemeen

in twee soorten,

"coking"

coal. Algemeen

gesproken

gebruikt

in de electriciteitscentrales

gehouden

voor

wordt

32

"coal"

de "steaming"

wordt de steaming

en
coal

en de coking coal

in de staalindustrie.

Als benadering
~eelung

voor de nieuwe

kan worden

uitgegaan

diepzeehaven

van de behandeling

soort kolen en wel de steaming
centrales.
woordigd

door CSC

een eigen
Panamax

De staalindustrie,

van Taiwan in

coal voor de electriciteitsdie voornamelijk

(China Steel Company)

is vertegen-

in Kaohsiung,

loswal in de haven waar bulkcarriers

klasse

van één

van de

(tot 80.000 dwt) kunnen aanleggen

dus waarschijnlijk

geen gebruik

heeft

en zal

maken van de nieuwe diep-

zeeterminal.

De prijs van de kolen wordt globaal

25%

3%

Bron: postdoctorale
terminals,

15%

cursus havens

ir. Prins

.

inland vervoer
tr.ansshipment

zee
vervoer

inland
vervoer
47%

als volgt bepaald:

5%

5%

1981, hoofdstuk

stortgoed-

eindbestemming

- 42 -

Dit zijn uiteraard

globale

zijn van de plaats

op de aarde. Wordt bijvoorbeeld

Zuid-Afrika

gekeken

minal gemiddeld

cijfers

die mede afhankelijk

dan zijn de kosten

naar

tot de importter-

als volgt opgebouwd:

zeetranport
26%

mijn
42%

Men probeert

dan ook nog steeds de kosten van het zee-

vervoer

omlaag

lagere

snelheden

carrier

te brengen.
en grotere

voor het vervoer

Maar in het algemeen

(panamax)
plaatsvindt

schepen.

bulk-

200.000 dwt.

bulkcarriers

in de orde van 60.000

en 120.000 - 140.000 dwt terwijl
in kleinere

voor

- 80.000 dwt

ook veel vervoer

schepen maar dan gaat het meestal

(tranSShipment).

Tot nu toe werd de grootte
van kolen voornamelijk

van de schepen

bepaald

de belangrijkste

Afrika,

Polen en in de toekomst
De Verenigde

zijn Australië,

Staten van Amerika

schepen kunnen

ontvangen.

laat zien maar 6 terminals

en

in de groep 60.000 -

havens

in Amerika

geen

Er zijn, zoals tabel 4.1 •.

op de wereld

dan 150.000 dwt geheel kunnen

ook Colombia

zijn nu verantwoor-

vervoer

omdat de meeste

landen,

Canada, USA, Zuid-

misschien

delijk voor het grote percentage
80.000 dwt carriers

voor het vervoer

door de exporterende

waarvan

grotere

is

van 140.000 dwt. Het meeste vervoer

in schepen

om doorvervoer

China.

De grootste

van kolen meet

overschrijden

kolen niet de grootte
vindt plaats

Eén van de mogelijkheden

laden.

die schepen groter
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Het is nu afhankelijk

van het land van herkomst

van de

kolen voor Taiwan welk schip er in de diepzeehaven
wacht kan worden.
in Australië,

Tot nu toe kocht Taiwan

Canada,

Zuid-Afrika

z:',nkolen vooral

vs.

en de

Aangenomen

wordt dat in het geval van een diepzeehaven
vooral

import vanuit

den om gebruik

Voor doorvoer

ver-

in de toekomst

de eerste drie landen

zal plaatsvin-

te kunnen maken van de grote bulk carriers.

van de geïmporteerde

kolen bestaan

in feite

vier mogelijkheden:
a. per schip;
b. per trein;
c. met vrachtauto's;
d. via een slurrypijpleiding.
De doorvoer

door middel van slurryleiding

aanpassingen
beslissing
komst

en investeringen

toegepast.

dat deze mogelijkheid

bijvoorbeeld

werd in 1983 slechts

OVer blijven

dus doorvervoer

blijft.

gaat.

over water

prijs dus als de mogelijkheid
zal de meeste

doorvoer

Ook voor Taiwan,

ver landinwaarts

zijn voor een

de doorslag

geven.

is de lage tonkilometerzoals in Rotterdam,

per schip plaatsvinden.

en snelste

op, pas als de plaats

ligt moet een nauwkeurige

vervoer

per schip of per trein worden

ontwerp

van de terminal

wordt aangenomen

(In Rotterdam

mogelijk

bestaat,

met z'n kortste

zee gaat dit voordeel

blijven

per schip en per trein. Indien

van doorvervoer

van vervoer

Ook het

0,4% per truck vervoerd.)

haven dan zal de prijs van het transport
Het voordeel

aangenomen

kan buiten beschouwing

omdat het om zeer kleine hoeveelheden

beide mogelijkheden

in de toe-

Hier wordt daarom

buiten beschouwing

per vrachtauto

zoveel

dat het een economische

zal zijn of deze vorm van vervoer

zal worden

vervoer

vraagt

gemaakt.

dat 15% van de doorvoer

over

van bestemming
afweging

voor de diepzeehaven

per schip zal plaatsvinden.

verbinding

tussen

Bij het

van Keelung

per trein en 85%
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Dit is een volledig
zins vergelijkbare

willekeurige
cijfer

aanname

is afkomstig

in 1983 6,8% van de doorvoer

(het enige enigs-

van Rotterdam

van erts per trein plaatsvond)

en er zal dus later moeten worden bekeken
van een kleine wijziging

Voor het ontwerp
prognoses

maken,

voor de komende

terminal

hoe moeilijk

vermeld,

prognoses

waarbij

zijn uiteraard

jaren van belang.

is

te

in tabel 4.2. waarin

voor een aantal verbruikers

de prognose

voor

de

In hoofdstuk

het is om prognoses

dit wordt nog extra aangetoond

verschillende

wat de invloed

van deze cijfers.

van de nieuwe

II is al opgemerkt

waar

staan

1985 is aangenomen

als

100%.

Als ontwerpgegevens

worden

in tabel 2.5. aangehouden.
de China Steel Company
De ontwerpprognoses
6
1985
9,95.10
6
1990
12,05.10
6
1995 .. 13,7 .10
2000
17,5 .106

Om enige

worden

z'n eigen import blijft

ton

in het ontwerp
en maximum

te kunnen

prognoses

op respectievelijk

van het hoofdstuk

4 groepen

min of plus

diepzeehaven

bulk schepen kunnen benutten.
betreffende

ontstaat

het volgende

over deze groepen

in tabel 4.3.

het voordeel

Worden

van schepen vastgesteld

een verdeling

inbouwen

aangehouden

Dit is samengevat

zal een nieuwe

volgens

4.4.

worden dan:

ton

20% van de ontwerpgegevens.

terminal,

verzorgen.

ton

welke worden aangenomen

in navolging

terminal

dat

ton

tevens minimum

van grotere

zoals voorgesteld

is het aannemenlijk

Verder

voor de nieuwe

flexibiliteit

Zoals opgemerkt

de prognoses

ook nu,

de containeren wordt ver-

aangenomen

dan

beeld van het ontwerpschip, tabel
ton 3
(met een volumegewicht voor kolen van 0,9
Im ).
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Met een aanname
de gemiddelde

voor de beladingsgraad

overslag

per groep kan nu ook

van het ontwerpschip

worden berekend,

voor de groepsverdeling

en beladings-

tabel 4.5.

De aangenomen
graad

waarden

zijn gebaseerd

op cijfers

op de ,Maasvlakte. Hierbij
de schepen
Keelung

een gedeelte

wordt er dus vanuit gegaan dat

van hun lading elders en niet in

lossen. Het is bijvoorbeeld

bulk carriers

cse

mogelijk

in de ondiepere

om vervolgens

zoals lossen

Als voorbeeld

wordt nu berekend

maar ook andere

in andere landen kan voorkomen.
welke

scheepsruimte

gelost moet worden voor de ontwerpgegevens
6
2000 (17,5.10
ton), tabel 4.6.

11 miljoen

hier de aanvoer

er toch altijd ongeveer

andere

landen gelost moet worden.

is op dit moment moeilijk

5 miljoen

van het jaar

ton over wat in

Of dit reële waarden

te zeggen.

van de hier aangenomen

waarden

uitgegaan.

(figuur 4.1.) of een losbrug.

het voordeel

gemaakt

dat de "poten" verder uit elkaar

staan

transportband

noodopslag

kan worden.

direct aan de kade gebruikt
kan van beide hetzelfde

capaciteiten

mogelijk

hijssnelheid

en de horizontale

kan gesproken

500 t/u

(20 ton grijper)

Dit zijn maximale
"free digging",
zonder problemen

worden

zie figuur

een
De ca-

van de grijperinhoud,

snelheid

de

van de "hijskat".

van maximale

tot 2500 t/u

capaciteiten

(± 70 m)

zijn. Er zijn verschillende

afhankelijk

Globaal

van een

Een losbrug heeft

en er dus in het geval van een defecte

paciteit

zijn

Voor het ontwerp wordt

Voor het lossen van de schepen wordt gebruik
torenkraan

elders

ton moet dus elders worden gelost. Wordt
6
voor cse vanaf getrokken (6,3.10 ton) dan

blijft

echter

van hun

koers te zetten naar

haven van Kaohsiung,

mogelijkheden

Ruim

dat de grootste

uit groep C en D eerst een gedeelte

lading lossen in Keelung
de

van de EMO diepzeeterminal

capaciteiten,van

(85 ton' grijper).

die gelden

in het geval van

4.2., wat inhoudt

dat de kraan

een "greep" kan doen in het ruim.
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Na de free digging

fase volgen

de "intermediate"

waarin

de grijper

worden

en de "trinuning" fase waarin

extra materieel
schoven

meer exact in het ruim geplaatst

(buldozer)

maximale

capaciteit

capaciteit.

situaties

bekeken,

van 1750 ton/uur
capaciteit

gemiddelde
bepaald.

de grijper

een gemiddelde

worden nu twee

en een gemiddelde

(50 ton grijper)

Met deze càpaciteit

servicetijd
worden

twee situaties

bekeken, ..tabel 4.7.

Worden

de groepsgrenzen

door het midden

uitgezet

tussen de bepaalde

van de scheepsgrootte,

Erlang

2 verdeling

van de servicetijden

lijkt totaal niet op de

nu en de verdelingsfunctie

ook op de distributieve

<

= 1 voor x ~

. (figuur 4.4.)

a
a

zijn van scheepsaankomsten

dan ook een poisson

nog in zekere

zin sprake

via een meer vaste dienstrege-

ling, bij een kolenterminal
aankomsten.

lijkt dan

verdeling:

Kan er bij een containerterminal

is sprake van meer willekeurige

Voor de aankomsttijdverdeling
verdelingsfunctie

wachttijd

schepen

tot tijden

moet blijven

uur kan dan het aantal

ligplaatsen

wordt

aangenomen.

Met de eis dat äe gemiddelde

4.11.).

ver-

(figuur 4.3.). De k waarde nadert

meer naar oneindig

beperkt

servicetijden

die volgt uit de aangenomen

deling

(random)

met verschillende

in een grafiek. (figuur 4.3.).

Deze verdelingsfunctie,

F (x) = 0 voor x

worden

van de servicetijd

te nemen dan kan de verdelingsfunctie
worden

en één

kan nu de

van het ontwerpschip

kraancapaciteiten

berekend

70% van de

kraancapaciteit

(85 ton grijper)

vervolgens

ze kan pakken.

ligt op ongeveer

van 1050 ton/uur

Hierbij

eerst met behulp van

In het ontwerp

kraan per ligplaats.

moet

de kolen bij elkaar worden ge-

in het ruim alvorens

De gemiddelde

fase,

voor de wachtende
in de orde van 10

berekend

worden

(tabel
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Dat een grotere

maximale

op de containerterminal
containerschepen
wereldhavens

wachttijd

is een gevolg

volgens

varen.

Bij bulkcarriers

kan worden

de be~ettingsgraad

aantal

gekozen

opzichte

ligplaatsuren

ligplaatsen

van de

in tabel 4.10. terwijl

kan worden bepaald

het aantal beschikbare

langs de

is dit nauwelijks

wachttijd'ten
afgelezen

dan

van het feit dat

een vast tijdschema

het geval. De gemiddelde
servicetijd

wordt geaccepteerd

met tabel 4.9. en
dat volgt uit het

en een werktijd

van 24 uur,

365 dagen per jaar.

Bij de hier voorgestelde

berekening

is geen rekening

als aan- en afmeren

ge-

houden

met factoren

van schepen,

openen

van de luiken etc. De extra tijd voor deze han-

delingen

moet in feite verdisconteerd

middelde

servicetijd.

middelde

service tijd van 38 uur voor de grote kranen

Echter ten opzichte

die extra tijd. van beperkte

De resultaten
volgende

in de ge-

van een geis

betekenis.

van tabel 4.11. samengevat

leveren het

beeld op, tabel 4.12.

De kosten bepalen

nu de gunstigste

is minder

ligplaatsen,

Aangezien

de aanlegkosten

zijn dan de kosten

keuze; hoge capaciteit

lage capaciteit

is meer ligplaatsen.

van een ligplaats

van een kraan

te gaan van hoge capaciteitskranen
plaatsen

worden

lijkt het verstandig
waardoor

in het jaar 2000 tot 4 beperkt

De lengte van de ligplaats

groter zullen

is gelijk

uit

het aantal lig-

kan blijven.

aan de lengte van het

ontwerpschip

plus extra ruimte om te manoevreren

en verme-

nigvuldiging

met een coëfficiënt

niet te

laten toenemen
hoofdstuk

ten gevolge

r rr) . De lengte

± 120.000 dwt is ongeveer
werpligplaats

wordt dant

om de wachttijd

van het manoevreren

(zie ook

(LOA) van het orrtwezpsch Lp van
260 meter.

De lengte van de ont-

(260 + 15) x 1,1 is ± 300 meter.
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Omdat voor de doorvoer

gebruik wordt gemaakt

over water moet ook een aantal ligplaatsen
van schepen worden
aangenomen

ingericht.

gelaten

voor het laden

Zoals eerder vermeld wordt

dat 85% van de doorvoer

trein plaatsvindt.

van transport

per schip en 15% per

De voorraadvorming

levert dit voor de doorvoer

buiten beschouwing
het volgende

op, tabel

4.13.

De schepen die worden gebruikt

voor de doorvaart

uiteraard

zijn dan de schepen waar-

aanmerkelijk

kleiner

mee de kolen uit de exporterende
Worden

ook hiervoor

volgende

4 groepen

landen worden

onderscheiden

waarde voor het ontwerpschip

zullen

aangevoerd.

dan zou dat de

kunnen opleveren

(tabel 4.14.).

De servicetijd

van het ontwerpschip

volgt uit de beladings-

graad van de schepen en de laadcapaciteit
dit laat~te

betreft

zijn er weer veel mogelijkheden.

aard kan ook de torenkraan
het laden worden gebruikt
naamde

scheepsbeladers

maar er zijn ook speciale

(figuur 4.5.). Zo beschikt

over een scheepsbeton
capaciteit .van 10.000 .. luur. Richards

Bay is echter een gespecialiseerde

bijvoorbeeld

zoge-

Bay (Zuid-Afrika)

lader met een maximale

exporthaven

zal een vergelijking

havens beter opgaan.

uiter-

of losbrug met hun grijper voor

ontwikkeld

de haven van Richards

minal van Keelung

aan de kade. Wat

en voor de ter-

met andere doorvoer-

De haven van Algeciras

(Spanje) heeft

een scheepslader

van 2250 ton/uur

met een maximale capaciteit
(transportbandsnelheid
3m/s) en de EMO

op de Maasvlakte heeft een maximale capaciteit
ton
.
m
luur (transportbandsnelhe~d
6 Is) en een gevan 5500
terminal

middelde

capaciteit

Voor het ontwerp
uitgegaan
middelde

van 3000 ton/uur.

van de kolenterminal

van een speciale
capaciteit

in Keelung wordt

scheepsbelader

van 3000 ton/uur.

met een ge-
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Met dit gegeven
ontwerpschip

kan nu de gemiddelde

worden

wel aangenomen

berekend

servicetijd

(tabel 4.1S.),

dat de schepen volledig

Bij een gemiddelde

servicetijd

daarbij

vol geladen

van het aan- en afmeren,

de luiken en verhalen

van de scheepsbelader

Wordt voor ieder schip, onafhankelijk
en vertrektijd

van de schepen,

van de grootte,

van de belader

dit voor de gemiddelde
snelheid

Worden

dan blijkt
Erlang

doorvoerhaven

servicetijd

en de gemiddelde

een E2/ES/S
systeem,

uitgezet

aankomen,

van de servicetijd,

systeem.

alsnog

zeer redelijk

aan een

dat in een

met een vrij con-

kan dus worden

gesproken

van

Omdat voor een dergelijk

en gemiddelde

geen tabellen

wachttijd

bestaan,

ten opzichte

wordt voor de

van een E2/E2/S vertragingsUit het tabellenoverzicht,
tabel 4.17. blijkt

dat de berekening
gemiddelde

uitgegaan

een zekere reserve

wachttijd

de servicetijd

aan te houden.

Op

dezelfde

schepen,

paald worden,

in dit geval met behulp

Uit berekeningen,
gemiddelde
tot waarden

kan nu het aantal

uitgevoerd

wachttijd
kleiner

oplevert

voor de

door een lage Erlangverdeling

de aankomende

belader

(figuur 4.3.)

Met het gegeven

vertragingssysteem.

stagnatiekans

berekening

in één figuur

te voldoen.

laad-

tabel 4.16.

de schepen voor doorvoer

stante regelmaat

meerdere

van 1 à 2 uur, dan betekent

de servicetijdverdeling

S verdeling

van de

een extra tijd voor

van dat schip het volgende,

groepsgrenzen

werkzaam-

schepen hebben

ruimen dat wil zeggen vaker verhalen,
dat verhalen

openen van

en afhankelijk

grotere

van

betekenis.

met bijbehorende

heden van elk 1, uur aangehouden
grootte

worden.

, om het schip

te laden, wel van aanzienlijke

een aanleg-

is

voor het ontwerpschip

6,2 uur is de invloed

gelijkmatig

van het

manier

ligplaatsen

in tabel 4.19. blijkt
beperkt

als 8 uur. Twee ligplaatsen

lijkt voor de komende

als bij

capaciteit

jaren voldoende.

be-

van tabel 4.18.en

bij twee ligplaatsen

met een gemiddelde

voor

fig.4.6.

dat de
blijft

met één

van 3000 ton/uur
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Wat is nu de invloed
houding

trein

van een kleine wijziging

in de ver-

: schip van 15% : 85%? Als voorbeeld

de berekening

voor het aantal

ligplaatsen

wordt

nog eens her-

haald voor het geval dat in het jaar 2000 90% van de
doorvoer

per schip plaatsvindt.
6
90% = 14,625.10
ton (tabel 4.13.)

~

aantal benodigde

~

aantal

~

gemiddelde

schepen
.
=> bezett~ngsgraad

0,14057

=

ligplaatsuren

=

9198 uur

788
-91-98
= 17520 = 0,525

wachttijd

ten opzichte

=

en de stagnatiekans

Uit de stagnatiekans

percentages

23,9%(tabel417.

en fig.4.6.)

volgt het aantal wachtende

schepen:

van de wachtende

per schip of trein gering

is geen reden om meer als twee ligplaatsen

188

schepen

volgt dat de invloed van de wijziging

van doorvoer

=

van de servicetijd

en daarmee de gemièdelde wachttijd
0,14057 x 9198 - 6 9
788
-,
uur.
Uit dit voorbeeld

(tabel 4.18.)

in

is. Er

aan te houden

voor het jaar 2000.

Het ontwerpschip
ongeveer

van 20625 dwt heeft een lengte

170 m. Rekening

en afmeren
tekenen.

houdend

zou dit een kadelengte

Voor twee ligplaatsen

(LOA) van

met extra ruimte voor aanvan ongeveer

betekent

200 meter be-

dit dus een totale

lengte van 400 meter.

Voor de afvoer per trein wordt aangenomen
staat uit 1 locomotief

dat één trein be-

en 24 wagons welke elk 35 ton kolen kun-

nen laden. Dit zou betekenen

dat in het jaar 2000 70.000

wagons

moeten worden.

(tabel 4.13.) geladen

met ongeveer
verbinding

8 treinen

per dag. Uitgaande

met de terminal

voor het rangeren

moet er dus voldoende

logisch

om in ieder geval de ligplaatsen

schepen

in één lijn te leggen en zodoende

één trein

(1 locomotief

opgesteld.

ruimte

op_lading.

zijn
Het is

voor de lossende
zal de terminal

lang zijn. Dat wil zeggen dat

met 24 wagons)

van ± 225 meter gemakkelijk
worden

van een enkelspoor-

van lege wagons wachtende

Ln ieder geval ± 1200 meter

Dit komt overeen

met een totale lengte

in de lengte van de terminal- kan

=
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Bovendien

blijft

nog twee treinen

er dan nog voldoende
op te stellen.

in de lengte van de terminal
waarbij

Dus een rangeerterrein

bestaande

de twee extra sporen gebruikt

locomotief
creëren

te kunnen

rangeren

voor vier treinen.

ziging

in het percentage

invloed hebben.

uit drie sporen
worden om met de

en om opstelruimte

van 15% per spoor niet veel

De capaciteit

van de treinbelader

dat meer als 8 treinen

worden.

Het rangeerterrein

per dag gel~den

Resteert

is

kunnen

zou er dan als volgt uit

zien, figuur 4.7. Met een opslagruimte

lege treinen

te

Ook nu zal een kleine wij-

zodanig

kunnen

ruimte over om

en één volle

voor vier

trein met 24 wagons.:

nu nog het bepalen

van de terminaloppervlakte.

Uit de prognoses blijkt dat een voorraad wordt aangelegd
6
van 1,25.10
ton in het jaar 2000. Buiten deze voorraad
moet extra ruimte aanwezig
afvoer.

zijn in geval van gestoorde

Er wordt extra ruimte

in acht genomen

voor het

geval dat de afvoer van kolen door bijvoorbeeld
staking

of een technische

storing van de belader

werkelijkheid

zullen de schepen

kraan geladen

worden)

betekent

115.10

x 66116 x 24

6

tiendaagse
voor

veertien

met een gemiddelde

365

aanvoer

een

=

dan met de grijper~
dagen gestremd

tussenaankomsttijd

is. Dit
van:

33,1 uur dat bij een veer-

zonder afvoer

2 x 7 x 24 x 66116

(in

een extra opslagruimte

is ongeveer

670.000

ton aanwe-

33,1
zigmoet

zijn. Dit betekent
6

dus een totale opslag van
6

(1,25 + 0,67).10

=

Het opslagterrein

bestaat

vakken

door transportbanden

gescheiden

1,92.10

diend door zogenaamde
die zowel kunnen
claimen),

uit een aantal

rechthoekige

die worden be-

stacker-reclaimers,

storten

figuur 4.8.

ton.

apparaten

(stacken) als ontgraven

(re-
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Er bestaan
reclaimers,

verschillende

in het hier besproken

scheid gemaakt

geval wordt onder-

- eind transportband

van 35 meter en 45 meter.

figuur 4.9. kan het verschil
claimers

voor de stacker-

tussen stacker-reclaimers

stand as graafwiel
lengte)

afmetingen

(=

Met behulp van

worden

aangetoond.

van 35 respectievelijk

meter

zijn de waarden

=
=
=

15,0

m,

20,0

m

18,375

m,

21,375

m

35,0

m,

45,0

m

9,0

m,

9,0

m

1,5

m,

6,5

m

7,75

m,

7,75

m

a
b
c
d
e

=

f

15,0

m,

20,0

m

=
k =
1=

14,0

m,

24,0

m

3,0

m,

3,0

m

6,0

m,

6,0

m

De opslagruimte

tussen de "wallen"

en transportband

stand zou wel betekenen
met de reclaimer

dat een klein gedeelte

kan worden

4.9., dit kan worden

tussen

de "wallen"

voorkomen

stacker-reclaimers

van beide

Hier wordt daarom

als afstand

vereist

wordt de oppervlakte

respectievelijk
berekend

65,0 en
hoeveel

zie tabel 4.20. Allereerst

van de hoop per strekkenàe

per vierkante

beide alternatieven.

de

zijden elkaar overlappen.

met de soortelijke

is nu het gewicht

door de afstanden

te kiezen waardoor

Nu kan worden

wordt,

niet meer

afgegraven, zie arcering

iets kleiner

80,0 meter aangehouden.

35,0 m

66,75 m en 82,75 m. Deze af-

figuur

lengte bepaald,

met stacker-reclaimer

is dus voor de uithouderlengte

en 45,0 m respectievelijk

opslagruimte

45

van a tlm 1 als volgt:

g
h

uithouder-

van beide stacker-re-

voor het opslagterrein

Voor een uithouderlengte

met een af-

meter

massa van·steenkool

meter te bepalen

voor
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De keuze van het oppervlak
lay-out van de terminal.
met geografische,
omstandigheden
logische

wordt nu bepaald

Zonder rekening

hydrologische

te houden

of meteorologische

ter plaatse bij Keelung

vorm en inrichting

door de

zou de meest

van de terminal

als volgt

zijn, figuur 4.10.

De aanlegplaatsen
reèhte

voor de importschepen

lijn en de aanlegplaatsen

pen liggen hier loodrecht

voor de doorvoersche-

op. Met een vrije ruimte

langs de laadkade van 50 meter
afstand

liggen in één

en van 25 meter

van de poten van de grijperkraan)

langs de loskaden

voor kranen

en transportbanden.

Er wordt hier dus nu aangenomen
beurt met een torenkraan
Wordt alsnog gekozen

dat het lossen ge-

en niet met een losbrug.

voor een losbrug dan hoeft de

stockyard

(opslagruimte)

sioneerd

op de hoeveelheid

alleen

te worden gedimen6
van 1,25.10
ton omdat

de extra opslag in het geval van gestremde
zich d~

bevindt

Er zou dus
opslag.

afvoer

tussen de poten van de losbrug.

(1200 - 50)

De breedte

voor situatie

(de

=

1150 meter overblijven

van het opslagterrein

A (uithouderlengte

voor

wordt hiermee

35,0 m) en B (uit-

houderlengte 45,0 m) respectievelijk
4
4
18,5.10.
160
14,0.10.
1150
~s ongeveer
m en
1150
~s ongeveer

Het blijkt nu dat zowel situatie
is onder te brengen
Immers situatie

gevallen

figuur 4.11.a.

zijn de gearceerde

zijn voor de opslag,
wat nadelig

120 meter.

van twee stacker-reclaimer

sporen en .situatie B uitgaande
volgt uitzien,

m.

A als B niet optimaal

in 160 respectievelijk

A uitgaande

120

van één spoor zou er als
en figuur 4.11.b.

oppervlaktes,

beide

die wel benodigd

niet met een reclaimer

is voor de bedrijfsvoering.

In

af te graven

.,.54 -

Daarom wordt vooralsnog

uitgegaan

van een opslagterrein

achter drie van oe vier ligplaatsen.
opslagterrein

De breedte

van het

zou dan worden

4

~:b~:~~)

is ongeveer

165 meter wat.wel

zoals blijkt uit figuur 4.11.c.,
azceerde

oppervlakken

in de berekening

De resultaten

van dit hoofdstuk

de beide geomdat ze

zijn.

op een rijtje gezet

met een lengte van 300 meter elk;

voor het laden van schepen met een lengte

van 200 meter

elk;

- een spooremplacement
een breedte

uitkomt

op:

- 4 ontwerpligplaatsen
- 2 ligplaatsen

waarin

extra opslag voorstellen

niet meegenomen

levert het volgende

redelijk

met een lengte van ± 760 meter en

van ± 20 meter waarbij

vier lege treinen
- een vrije ruimte

aanwezig

opstelruimte

voor

is;

langs de loskade voor transportbanden

en kranen van ± 25,0 meter;
- een vrije ruimte
en zeebootbelader
- een opslagterrein
212500 ml
Figuur

=

langs de laadkade
van ± 50 meter;

met een oppervlakte

voor.

± 850 x 250 =

211 ha.

4.12. stelt een mogelijke

terminal

voor transportbanden

lay-out

van de kolen-
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HOOFDSTUK V.
NAUTISCHE EISEN
==============================

5.1. Inleiding

Het varen met schepen
natuurlijke

wordt beinvloed

omstandigheden

door allerlei

zoals

- golven en deining;
- ondiep water effecten;
- wind en stromingen.
hiervan

De effecten

eisen. De nautische

worden vertaald
eisen bepalen

tingen van de haven waarbij
natuurlijke
trekken.

manier

1. de maritieme

de minimale

afme-

schepen op een veilige

kunnen manoevreren,

Zo bestaan

in nautische

er nautische

aanleggen

en

en ver-

eisen ten aanzien van

toegangsgeul;

2. de havenmond,

havengeul

en draaicirkel;

3. bassins.

Vervolgens
worden

kunnen

gesplitst

de eisen met betrekking
in eisen ten aanzien

tot 1 tlm 3

van

- manoevreerruimte;
- breedte

en lengte;

- diepte.
Welke

in direct verband

maatgevende
daarmee

schip.

staan met type en grootte

Zo wordt bijvoorbeeld

de lengte van de golfbreker

scheepstype,

de scheepsgrootte

schip dat een haven aandoet
reikt wordt snelheid

de stoplengte

bepaald

en de stopmanoevre.

zal al voor de havenmond

minderen.

De snelheid

Ieder
be-

moet echter

dat het schip roercontrole

en met een gewenste

drifthoek

(zie verderop)

ligt deze snelheid

en

door het

wel zodanig blijven

varen. Gemiddeld

van het

ongeveer

behoudt
kan binnenin de orde

van 6 knopen.

Nu bestaan

er drie manieren

het passeren

om tot stilstand

van de havenmond.

te komen na
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Dat kan zijn door middel
stopmanoevre

met behulp

op eigen kracht waarbij
achteruit

vermogen

De crash-stop

van sleepboten

gecontroleerde

(zie verderop) ,

het schip wisselend

gebruikt

bestaat

van de schroef.

van een volledig

vooruit

of de zogenaamde

"crash-stop".

uit volle kracht achteruit

De crash-stop

en

geven

komt in de Taiwanese

havens

veel voor om te zorgen dat het schip bij de hoge snelheden

in de mond

(vanwege golfklimaat

nog voor de kades tot stilstand
stopmanoevre
vaarweg

komt. Een gecontroleerde

zou, een niet voorhanden

(manoevreerruimte)

Het bezwaar

zijnde,

is dat het schip bij

schroef geen roercontrole

in feite stuurloos
de machines

langere

vereisen.

van een crash-stop

terugslaande

rederijen

en dwars stromen)

is. Bovendien

meer heeft en

is het slecht

van het schip en wel zodanig

havens waar ze een crash-stop

voor

dat sommige
moeten

uit-

voeren mijden.

De crash-stoplengte

wordt voor een belangrijk

paald door de verhouding
verplaatsing,
verhouding

tussen motorvermogen

tabel 5.1. Containerschepen

motorvermogen

ook een kortere

Bij het stopproces

vermogen
nemen.

stoplengte
voordat
kracht

waardoor

De stoplengte

De volledig

motoren

kan geschieden,

vooruit

sleepboten
achteruit

het schip

niet door middel van

geeft het schip af en toe

de snelheid

weer iets kan toe-

is dus langer als bij een crash-stop.(fig.5.1J

gecontroleerde
doordat

gebruikt

motoren, maar om op koers te blij-

ven, wat met terugslaande
roercorrectie

hebben dan

als grote bulkcarriers.

op eigen kracht

ook achteruitslaande

en water-

met een grote

- waterverplaatsing

crash-stoplengte

deel be-

stop vraagt

een nog langere

het schip eerst vaart moet minderen
kunnen

kan geven.

vastmaken

en het schip volle
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Behalve

motorvermogen/waterverplaatsing

belangrijk

verhoudingsgetal

ten opzichte

kunnen hebben,
gehouden

het vrijboord

van de diepgang,

dus dat containerschepen
waarmee

is een ander
van het schip

tabel 5.2.

Hieruit blijkt

enorm veel last van de wind
dus rekening

zal moeten worden

in het ontwerp.

Vervolgens

worden

haven bekeken

nu de verschillende

met betrekking

onderdelen

tot de gekozen

van de

locatie bij

Keelung.

5.2.1. De maritieme

toegangsgeul.

Omdat er sprake is van een diepzeehaven
zeker buiten de havenmond

aanzienlijk

zin om hier over de breedte

is heeft het geen

en diepte van de geul te

spreken.

Immers bij een diepte kleiner

maximale

diepgang

carrier

manoevreerbaarheid

is de invloed

of meer. Wel verdient

van de havenmond.

heidsoverwegingen,
koersafwijking
b~eker

van 10 scheeps-

Dit komt voort uit veilig-

of motorstoring

loopt of in de haven

het naderen

dat in geval van

het schip op de golf~

schade aanricht.

van een havenmond,

durend

dwarsstroom

gecorrigeerd

op een andere
komen

Bovendien

op een schip lastig om tijdens
wanneer

al te maken heeft met koersafwijkingen
dwarswind,

uit te zetten

lijn ligt, dat wil

een afstand

om te voorkomen

is het voor de navigator

en de diepte

om door middel

een vaarroute

in een rechte

zeggen geen bocht binnen

op de

ligt in de orde van 25 meter

het aanbeveling

en lichtbakens

die zoveel mogelijk

van de bodem

pas van enige betekenis

voor de kust van Keelung

lengtes

dan l,S keer de

(in het geval van een 200.000 dwt

17,75 meter)

van boeien

en de diepte

het schip toch
ten gevolge

en stroomgradient

moeten worden,

welke voort-

nog over te schakelen

lichterlijn •.Indien niet kan worden

aan een bocht

in de toegangsgeul

in ieder geval een bochtstraal
lengte van het maatgevende

van

ont-

dan moet deze

groter dan 10 keer de

schip hebben.
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5.2.2. De havenmond,

Ten aanzien
van belang
controle

en draaicirkel

van de manoevreerbaarheid
dat deze een minimale

te behouden

Voor de meeste
grootte

havengeul

van 4 knopen

dat de drifthoek

snelheid

ligt deze snelheid

ten opzichte

van het omringende

(de hoek waaronder

een schip vaart om

kleiner

figuur

5.2., van schepen

moet zijn dan 10 - 15° (1:4).

dat de drifthoek

voornamelijk

en in mindere

dient het aanbeveling

Een snelheid

om de havenmond

zodanig

door een hogere

vaarsnelheid

10 - 15° (tan«

= i).

Een binnenvarend
15° gebruikt
maar

beperkt

dus niet een breedte

(L x sin 15°) + B cos 15°
worden gehouden

van de stuurman hierop.

Verder

scheepsbreedte

is een vrije ruimte

aan beide

natuurlijke

koers,

altijd

B : L

=

wordt de minimale

koersin een

en de vertraagde

Een extra ruimte gelijk

wordt hiervoor

genomen.

(veiligheidsstrook)

zijden van het schip tot de golfbreker

Met de verhouding
opgaat,

van maximaal

met kleine variaties

een schip vaart namelijk

lijn om de gewenste

tot

van de geul. Daarnaast

instabiliteit,

aan de halve

dat

B (de scheepsbreedte)

wind en golfeffecten,

reactie

namelijk

kan blijven

in stromingen,

slingerende

te kiezen

zal varen die slechts

schip met een drifthoek

moet nog rekening

wordt

in de haven kan

van opzij betekent

het schip onder een drifthoek

bepaald

mate door de wind, ver-

dat het schip tegen de stroomrichting
naderen.

wa-

van het PIANC gesteld

bij het binnenvaren

door dwarsstromen

in de orde van

in een richtlijn

zijn koers te kunnen behouden),

Realiserend

hebben om roer-

en zo hun koers te kunnen handhaven.

schepen

ter. Verder wordt

van schepen is het

1 : 7, die gemiddeld
breedte:

van 1,5 B
gewenst.
gesproken
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=__2,75

=

7 B sin 15 + B cos 15

2 x 0,5 B(koersafwijkingen)

=

2 x 1,5 B(veiligheidszêne)

Ten aanzien
breedte

van de breedte

worden

aangehouden

B

1,0

B

3,0

B

6,75

B

van de havengeul

kan dezelfde

maar een andere breedte

bepa-

ling volgt uit het feit dat te allen tijde moet worden
voorkomen

dat een schip dat vastloopt

recht op de vaargeul
De breedte

liggend de hele vaarbreedte

moet dus minimaal

wordt als minimale

breedte

is als volgt samengesteld.
achter het gestrandde
het gegeven
gewenste

L bedragen.

verspert.

In de praktijk

1,2 L aangehouden.

Deze waarde

Voor het passeren

van een schip

schip is minimaal

dat de scheepslengte

breedte:

op de oevers lood-

1,5 B nodig. Met

ongeveer

7 B is wordt de
1

= 8,5 B of (1.°+ /7.1,S)L

(7 + 1,S)B

=

1,2 L. Wat dus maatgevend

is voor een geul met éénrichtings-

verkeer.

moeten

Zou het mogelijk

zijn dat twee tegemoet

komende

schepen

elkaar kunnen passeren,

breedte

behalve

3,0 B nog 1,0 B extra breder

tussen
heeft

de beide vaarwegen
echter weer gevolgen

dien heeft

tensiteit
extreem

geschikt

de voorkeur

niet bijzonder

terminal

na het passeren

breder

worden

stand gelijk

afnemen.

mede doordat

de verkeersinniet

liggen., zodat de vaartijd,

van de havenmond

omdat de drifthoek
bij de voorkant

tussen

aan L + ongeveer
reactie.

moet de vaargeul

door het wegvallen

van

van het schip tijdelijk

Het schip behoudt

lijke en mechanische

voor éénrichtingsver-

klein is.

Direct

wordt.

Boven-

als zich al een schip bevindt

en havenmond,

de dwarsstroom

Deze extra breedte

hoog is en de terminals

ver van de havenmond

en dus de wachttijd,

om ruimte

voor de golfindringing.

een toegangsgeul

keer voor Keelung

groter

te houden.

dan wordt de geul-

deze koers over een af-

2 à 3 minuten
Daarna

voor mense-

kan de breedte

weer
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De lengte van de geul is onder andere
snelheid

waarmee

de ervaring
al buiten
eerder

het schip de havenmond

de havenmond

is de snelheid

wordt

aangestroomde
loodrecht

(winddriftsnelheid)

windvlak

op de vaarrichting

de snelheid

Met bekende
snelheid

veroorzaken

(v) onvoldoende

is.

heid van 0,6 mis loodrecht
vaarsnelheid

havens

geop de

Een studie van Nedeco
van 10 mis onder

*

een

en een stroomsnel-

op de vaarrichting

van 6 knopen.

voorkomen

van de tijd beneden

een

De windsnelheden

liggen gedurende

ruim 80%

11,2 mis en de stroomsnelheden
rond 0,5 mis en de

voor de moessonstromen

getijstromen

die hiervoor

voor verschillende

4 - 10 knopen.

die bij Keelung

dat de koersafwij-

De snelheid

hoek van 450 met de vaarrichting

VIII).

is. Met de wind

van 150 te voorkomen

bij een windsnelheid

varieren

omdat het

voor Vwd en Vs kan nu de scheepsworden die nodig is om bij een maxi-

berekent

tussen

minimale

rond het schip,

koersafwijkingen

te groot worden.

berekent

omgezet

(Vwd) ligt dit anders,

van het schip

vonden wordt varieert
wereld

af-

waarden

male drifthoek
kingen

worden

verwaarloosd

maar klein

deze kan aanzienlijke
indien

van binnenvaren

kunnen

de langssnelheid

Zoals reeds

voor de mond en de

De windsnelheden

in stroomsnelheden

en

en of sleepboten

vastmaken.

van de stroomsnelheden

windsnelheden.

hierbij

kunnen

van de

binnenvaart

van het sleepbootpersoneel

opgemerkt,

hankelijk

afhankelijk

1,0 - 1,5 mis

tussen

Een vaarsnelheid

(zie ook hoofdstuk

van minimaal

6 knopen

lijkt

dus waarschijnlijk.

De stoplengte
waarmee
kunnen

wordt nu verder bepaald

sleepboothulp

kan worden

over het algemeen

bij een golfhoogte
snelheid

* Pre~feasibility
Kao Hsiung,

may

aangeboden.

slechts vastmaken

van minder

van minder

door de snelheid
Sleepboten
aan een schip

dan 1,5 meter

en een scheeps-

dan 6 knopen.

study for LNG unloading
1981.

facility

near

- 61 -

Verder duurt het vastmaken

afhankelijk

van het sleepbootpersoneel

ongeveer

minuten

in Rotterdam

len 15 minuten).

Europoort

van de ervaring

10 minuten

(6 - 8

en in bijzondere

Bron: rapport Nedeco,

geval-

november

1980,

Shen Ao port development.

De totale

lengte van de havengeul

5.3.) opgebouwd
minuten

uit een entry gedeelte

reactietijd,

van de snelheid
minuten

een gedeelte

en vastmaken

en een stoplengte

sleepboten

in positie

achteruitslaande

breker

bovendien

dan 6 knopen.
golfhoogte

door middel

dat de golf-

als de sleepboten

al "buiten"

is dit bij golfhoogtes

en bij golfhoogtes
moet de vaarsnelheid

van 2,0 meter
kleiner

van 1,5 meter 66% en een hoogte

over het algemeen

plaatsvinden

haven die echter

en mogelijk

van 2,0 meter

Bovendien
gedurende

24% van de tijd gesloten

een slechte

service.

alternatief

om sleepboothulp

de noordoost

is en zelfs met
zijn klanten

Het lijkt daarom voor Keelung
buiten

de bescherming

geen
van de

te overwegen.

In een tabel kunnen
verschillende

de geullengtes

vaarsnelheden

Als illustratie
waarnemingen

zullen de

enkele dagen duren. Een

die enkele dagen kunnen duren biedt

golfbreker

zijn

Uit figuur 8.9. is af te lezen dat een

overschrijdingen

periodes

van

2 - 21 maal

in zoverre

76% van de tijd wordt onderschreden.

moesson

± 15

komt.

Zoals opgemerkt

van 1,5 meter moeilijk
onmogelijk,

voor het minderen

in ongeveer

wordt gunstiger,

kunnen vastmaken.

L + 2 à 3

waar het schip, door de

schroeven

korter kan worden,

(figuur

van de sleepboten

gehouden,

zijn lengte tot stilstand

De situatie

wordt dan

vergeleken

bij de havenmond,

moge verder nog dienen

uit Rotterdam

figuur

zijn vermeld.

worden voor
tabel 5.3.

5.4. waarin
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Zoals uit de tabel blijkt
heden aanzienlijk,
wachtkosten

economische

snelheden

snelheden

golfbreker,

binnenkomsten

geval van "buiten"
van de geul

die kan ingaan

wordt de totale

Zo

groter dan

sleepboten
blijven

tot

Deze

in windsnelheden.

beperkt

de

tegen

aantonen

deze zijn gesloten.

vastmakende

(golfbreker)

geheel gepasseerd

moeten

dat bij windkrachten

8 op de schaal van Beaufort

In het

kan de lengte
tot de stop-

zodra het schip de havenmond

is (1, L) samen met de stoplengte
lengte dan ongeveer

Als laatste kan ook het vertrek
zijn voor de lengte.

ontwikkelen

4 L.

van schepen maat.çevend

De lengte dient namelijk

te zijn dat vertrekkende
kunnen

waarbij

zijn "toegestaan.

zijn weer te vertalen

geldt in veel havens

manoevre

berekeningen,

van schepen moeten worden afgewogen

kosten van een langere
welke

zijn de lengtes bij hoge snel-

schepen

voldoende

om bij het passeren

.mond niet ten gevolge

van dwarsstromen

zodanig

snelheid

van de havenin moeilijkheden

te komen.

De havengeul

eindigt

In een richtlijn
begeleiding

in het centrum

van de draaicirkel.

van het PIANC wordt voor schepen

van sleepboten

cirkel van minimaal

een diameter

onder

van de draai-

twee maal de maatgevende

scheeps-

lengte voorgesteld.

Voor de benodigde
- het nulniveau,

diepte

zijn bepalend

(figuur 5.5.)

chart datum;

- het getij;
~ de diepgang

van het schip

- bruto kielspeling,
- bagger-

(D);

under keel allowance;

en peiltolerantie;

reserve voor aanslibbing.
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Het getij voor Keelung
LLWL tot

=

Zo

de grootste
gang

bulkcarrier

=

dient om de beweging

stampen

en dompen)

bruto kielspeling
golfcondities

=

zijn van de

te verdisconteren.

bepaald

berekent

en golfhoogte
in de haven

daarbij

bekend

zijn.

afhankelijk

de equivalente

diepgang

is af te lezen. Een voor-

afleiding

Bay in Zuid-Afrika

wordt gepresenteerd
de haven

waar een bruto kielspeling

ofwel 40% van de diepgang

van

schip.

zijn voor iedere haven anders waar-

door de PIANC richtlijnen,
bij Europoort,

heid mogen worden

die in feite gebaseerd

toegepast.

In de PIANC richtlijnen

stelt

voor:

- voor open zee, met hoge vaarsnelheid
20% van de maximale

zijn op

slechts met een zekere terughoudend-

men voor de bruto kielspeling

en zware deining,

diepgang;

en wachtplaatsen

met zware deining,

15% van de

zoals de havengeul,

10% van de

diepgang;

- goed beschermde
maximale

indien de totale

nr. 45 (1984) betreffende

afleidingen

maximale

De waarde van de

kan worden waarin

van 7 meter is aangehouden

- geulen

van zijn

welke nog weer afhankelijk

in het PIANC bulletin

metingen

Deq =

(slingeren,

beeld van een dergelijke

het maatgevende

dit schip:

van het schip ten gevolge

en de scheepsresponsie

die is toegestaan

van

van de golven

van de golfrichting

Dergelijke

-0,23 m voor

17,98 m. De bruto kielspeling

kan worden

een diagram

van Richards

=

{Deq> in het ge-

is dan:voor

(squat) en ten gevolge

scheepsafmetingen,

Waarna

diepgang

laag water

17,75 + 0,23

snelheid

Zo

(200.000 dwt) dan is de diep-

17,75 m. De equivalente

Zo

van

+2,31 m voor HHWL. Wordt uitgegaan

val van extreem

D -

varieert

geulen

diepgang.

Samen met een extra ruimte van 0,5 meter voor bagger-,
peiltolerantie
bodem
waarde
Keelung

en aanslibbing,

(rots) en beperkte

wat gegeven

zandtransport

lijkt, wordt de totale diepte
uitgaangde

de stabiele

een redelijke
in de havengeul

van een twijfelachtige

bij

coëfficiënt

van 0,1: 17,98 + (0,1 x 17,75) + O,S is ongeveer

20 meter.
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Met een diepzee
problemen

locatie als Keelung

op te leveren.

zal verdieping

nodig

om een maximale

gekozen

Op slechts

enkele plaatsen

zijn, bovendien

diepgang.

tijd een gunstig

hoeft dit weinig

gaat het hier

Voor de havengeul

tijdstip

kan al-

in de getij cyclus worden

voor passage.

5.2.3. Bassins

Bij het manoevreren
gegaan dat altijd

in bassins

moet ervan worden uit-

sleepboothulp

gebruikt

wordt.

In het

geval van een kort bassin waar het schip achteruit
vaart

en waar aan beide kanten

ligt moet behalve
5.6.1.)

een schip met breedte

B

een extra ruimte van 2 à 3 B (figuur

nog rekening

lengte

in

(50 meter),

worden

gehouden

de sleepbootlengte

een extra ruimte ten opzichte
schip van 25 meter.

met de sleeptros~
(± 25 meter) plus

van het tegenoverliggende

De totale breedte

wordt dan 4 à 5 B

+ 100 meter.

Bij een langer bassin moet het schip kunnen keren. De
wordt dan B + L + 100 meter, wat overeenkomt

breedte

7 à 8 B + 100 meter

Verder

(figuur 5.6.2.).

is bij de breedtebepaling

gehouden

met eventuele

lichters

nog geen rekening
en drijvende

De diepte voor de kade zal ongeveer
zijn, waarbij

is aangenomen

0,5 m bij een stabiele
Hierbij

Als laatste opmerking
dient om de bassins
windrichting

kranen.

18,5 meter moeten

dat een keelclearance

van

bodem aan de kade voldoende

is geen rekening

set down ten gevolge

met

gehouden

van wind

met een eventuele

in lange bekkens.

kan gelden

dat het voorkeur

in de richting

te leggen.

is.

ver-

van de dominerende
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5.3. Slotopmerking

Vorengenoemde
strijdig

eisen kunnen

zijn met elkaar of met andere

Als voorbeeld

kan dienen de breedte

uit het oogpunt
mogelijk

van de scheepvaart

havenmond

te beperken.
de ideale

moet deze zo breed

van de toegangsgeul

een haven

moeten

Niet één haven

de plaatselijke
de diverse

simulator.

onmogelijk

dan ook worden

bepalen

gezien als

is hetzelfde

de afmetingen

en
van

van

kan en mag worden,

om elk ontwerp,

omstandigheden,

maken.

Omdat dus het ontwerpen

nooit een "routineklus"
het aanbeveling

omstandigheden

in de wereld

omstandigheden

havenonderdelen.

de nautische

een zo klein

wil om de invloed van golfindringing

zoals gesteld

richtlijnen.

tegen-

randvoorwaarden.

Verder kunnen geografische

richting

De eisen

gevallen

van de havenmond,

zijn terwijl het havenbedrijf

mogelijke

verdient

in meerdere

voor wat betreft

te testen met een navigatie-
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VI.

HOOFDSTUK

MASTERPLAN

==========================

6.1. Inleiding

Bij havenontwerpen
betreffende

en allerlei

onderscheidt

men verschillende

een korte termijnplanning
het algemeen

beeld met betrekking
een middellange
voorspelbare

termijnplanning

bijvoor-

3 - 5 jaar, waarin goed
worden;

over een periode
(prognoses)

gemaakt

De lange termijnplanning

worden

op de infrastructuur

gepland

ontwikkelingen

zekere betrouwbaarheid

zigingen

die over

tot havenmaterieel;

- een lange termijnplanning

dient

termijnen:

van het havenbedrijf,

aanpassingen

20 jaar waarin

de haven

0 - 3 jaar, plannen

geen invloed hebben

maar op de budgettering

masterplan

andez e plannen

nog met een

kunnen worden.

resulteert

in een masterplan.

zodanig te zijn opgesteld

in d~ toekomst

van ongeveer

Het

dat kleine wij-

zonder al te veel problemen

kunnen

ingepast.

Het masterplan
baseerd

voor de nieuwe haven van Keelung

op prognoses

voor het jaar 2000. Zoals bekend is

de nieuwe haven vooral bestemd
overslag,
overslag
tievelijk

waarbij
komt.

De resultaten

bepaald

en kolenterminal

nog LNG, LPG

van die hoofdstukken

slag aan het masterplan.

hier gebruikt

Dit betekent

zoals hier behandeld

randvoorwaarden,

onderdelen

in het jaar 2000.

worden

van het haventerrein.

richt op de optimalisatie

Een aantal eisen,

de afmetingen

voor de prognoses

dus dat het masterplan

verschillende

mogelijk

en kolen-

In hoofdstuk III en IV zijn voor respec-

voor de invulling

namelijk

voor container

in de toekomst

de container

en ligplaatsen

wordt ge-

zich voor-

van de totale lay-out.

met betrekking

van de haven

liggen'ten

tot
grond-
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Zo kunnen

in ieder geval worden

a. de havenmond,
cirkel

de havengeul

en bassins,

onderscheiden:
(manoevreerruimte),

kortom het natte gedeelte

vlak) van de haven met aansluiting
b. het havengebied

draai-

(de terminals)

(opper-

op open zee:

met de aansluiting

op

het achterland.
Daarnaast

moet echter

een belangrijke

factor als de golfbreker
plan. Dit geldt
van Keelung,

waar vanwege
nodig

Deze drie groepen

Dit gebeurt

een aanzien-

is.

eerst vrij algemeen
worden

een aantal alternatieve

6.2.1.

voor de nieuwe haven

de grote diepte,

vertaald

van de nieuwe haven.bij

opgestelde

in het master-

eisen kunnen nu nader gespecificeerd

voor zover relevant
plaatse

opgenomen

in het bijzonder

lijke golfbreker

worden.

worden

kostenbepalende

deze eisen

naar de situatie

Keelung.

lay-outs

waarna

worden

Vervolgens
getoetst

ter
kunnen

aan de

eisen.

Eisen ten aanzien

1. de havenmond

dient

van het "natte" gedeelte

zodanig

schepen

zo weinig

stromen

en dwarsstrominggradiënten:

2. de havenmond

maximale

hinder

moet zo gelegen

de haven minimaal
3. de breedte

mogelijk

geprojecteerd

van de havenmond

van dwars-

zijn dat golfindringing

in

moet voldoende

zijn voor het

schip dat de haven aan kan doen:

de havenmond

dient

zodanig

schip bij de snelheid
mond veilig

te passeren,

kan komen

zoals besproken

birinen

te zijn dat het grootste

volledig

om de haven-

gecontroleerd

in de draaicirkel.

in hoofdstuk

stroom, windsnelheid,

(manoevreerruimte)

die het nodig heeft

het schip bij het passeren

drifthoek:

ondervinden

is:

4. de lengte van de toegangsgeul

stilstand

te zijn dat

De snelheid

van de havenmond,
V, bepaald

stroomgradiënt

tot

wordt

door dwars-

en maximale

van

- 68 -

5. de breedte

van de toegangsgeul

6. een rechte

lijn tussen havenmond

samenvallend

met de laatste

moet voldoende

zijn:

en draaicirkel,

kilometers

van de vaar-

route, is gewenst:
7. de waterdiepte
8. de richting,

in de toegangsge:ul moet voldoende
breedte,

diepte

te zijn dat de baggerkosten
9. het geulprofiel

11. de breedte

14. de golfhoogtes

zijn:
zijn:

moet voldoende

zijn:

moet voldoende

en perioden

zijn;

moeten beneden

bepaalde

blijven:

15. de havenmond
schepen

zijn:

korte bassins:

13. de diepte van de bassins

waarden

minimaál

moet voldoende

van de bassins

12. bij voorkeur

en lengte dient zodanig

moet stabiel

10. de draaicirkel

zijn,

dient

vanuit

zodanig gelegen

te zijn dat de

open zee in een rechte

lijn de haven

kunnen naderen.

De eisen ten aanzien
worden

verdeeld

a. nautische

van het natte gedeelte

in

eisen:

b. hydraulische

eisen:

c. operationele

eisen,

waarbij

kunnen ook

een aantal

eisen in meerdere

categoriën

geplaatst

kunnen worden.

a

b

9

*

*

10

*
*

4

*
*

11

5

*

13

6

*

14

7

*

15

8

*

1

a

b

*

*

2
3

*

c

*

c

*

12

*
*

*
*

*
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6.2~2.

Eisen ten aanzien

16. eisen ten aanzien

van het havengebied,

van de oppervlaktes

vertaald

in:

van de verschil-

lende terminals;
17. aantal ligplaatsen;
18. de vorm van de terminal;
19. veiligheids-

en milieu

20. mogelijkheden
21. aansluiting

6.2.3.

eisen;

tot uitbreiding;
op bestaande

Eisen ten aanzien

22. de golfbreker

infrastructuur.

van de golfbreker

moet afhankelijk

hoog en/of dicht
23. de kosten moeten

van de functie voldoende

zijn;
zo beperkt

mogelijk

worden gehouden

dat wil zeggen de lengte en aanlegdiepte

zo beperkt

mogelijk.

Deze eisen kunnen nu vertaald

worden

naar de situatie

van

Keelung.

6.3.1.

Eisen ten aanzien
door de situatie

1. Van de stromingen
bekend.
bekend,

Vooral

van het "natte" gedeelte

bij Keelung

nabij Keelung

ten aanzien

van de richtingen

afhankelijk

van de grootte

zuidoost

dat

of noord-

kan er nog sprake zijn van een moesson-

2. Zoals uit tabel 8.4.
de tijd uit richtingen

richting,

is gebleken

zie ook figuur 8.1.

komen de golven

55% van

tussen noord en oost waarbij

ligt in het noordoosten

ook indien mogelijk

is niet veel

is meer te zeggen, namelijk

stroom uit noordoostelijke

piek

zijn weinig metingen

van eb of vloed de richting

west is. Daarnaast

opgelegd

(20%). De havenmond

niet in deze richting

wijzen.

de

moet dan
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3. De gewenste
berekend

breedte

op éénrichtingsverkeer,

6,75 maal de breedte
paragraaf

van de havenmond

LOA

5.2.2. Wordt als maximale

305,0

~

wat een breedte

van het maximale

van 200.000 dwt aangehouden

schip vereist,

van
zie

schip een bulkcarrier

met afmetingen:

m

D

17,75 m

B

44,0

dan betekent

is voorlopig

m
dit een havenmond

die ongeveer

300 meter breed

is.

4. In hoofdstuk
de havengeul

5.2.2. wordt opgemerkt
afhankelijk

schip de havenmond
dwt bulkcarrier

dat de lengte van

is van de snelheid

passeert.

waarmee

het

Met de lengte van een 200.000

(305 m) kan tabel 5.3. worden uitgewerkt

tot het volgende.
snelheid

lengte havengeul

4 knopen

2100 ....;
3200 meter

6 knopen

2475 - 3900 meter

8 knopen

4275 - 7200 meter

10 knopen

4875 - 8300 meter

Indien de sleepboten
te maken

in staat zijn om buiten

dan kan de lengte beperkt

blijven

de haven vast

tot 4 x 305,0

1200 meter.

5. De breedte

van de geul bij éénrichtingsverkeer

keer de breedte
zeggen 375 meter.
breedte

Daarnaast

verdient

schip zijn, dat wil
het aanbeveling

direct na de mond nog iets groter

het gevaar

aanwezig

hoek binnenvaart
stroming
voelt

van het maatgevende

oever afwijkt

meer voelt en het achterschip

(zie ook figuur

5.3.).

de

te maken omdat

is dat een schip dat onder

richting

moet 8,5

een drift-

als de boeg geen
nog wel de stroming
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6. Als een schip vaart mindert
dan ongeveer
minder.

en zijn snelheid wordt minder

4 knopen dan is de roercontrole

Het volgen van bochten

aanmerkelijk

in de toegangsgeul

wordt dan

moeilijker.

7. Voor de situatie

bij Keelung

meen geen probleem
locatie

zal de diepte

over het alge-

zijn omdat de kust ter plaatse

snel afloopt.

In extreme

gevallen

.komen dat een schip moet wachten

van de

zou het voor kunnen

op gunstig

tij, maar dat zal

zelden voorkomen.

8. Omdat de diepte ter plaatse
en het baggerwerk

te

over het algemeen

allen tijde beperkt

de geul ook wordt geörienteerd,

voldoende

zal blijven,

zal dit geen maatgevende

is
hoe

eis

zijn in het geval van de haven bij Keelung.

9. Omdat de bodem bestaat
van een sediment
zal de toegangsgeul

afvoerende
stabiel

op open zee kan worden
Keelung

l.o.

ontbreekt

cirkel
aandoen
moet

minimaal

zijn. Ten aanzien

die met behulp

van sleepboten

dit 2 x 3.05

is afhankelijk

schip

71.0 meter.

van het feit

(4 à 5).44+1DD~

van 33 meter heeft

waar het

(4 à 5).33+1DO~

Moeten de schepen wel kunnen keren in het

dan wordt de breedte

de bulkterminal

=

zijn en voor de containerterminal,

schip een breedte

220 à 265 meter.

de haven

kunnen keren of niet. Voor niet kerende

moet het bassin voor de bulkterminal

maximale

van de draai-

2 maal de lengte van het maximale

van de bassins

275 à 320 meter

bassin

5.2.2. geldt volgens

van het PlPu~C dat de diameter

of schepen moeten
schepen

is van diep water.

in hoofdstuk

zijn. Voor Keelung betekent

11. De breedte

van een geul

dat deze in het geval van

omdat daar sprake

voor schepen

sprake is

rivier door het havenbekken

opgemerkt

Zoals reeds behandeld
een richtlijn

uit rots en er nauwelijk

voor:

(7 à 8).44 + 10.0 ~

de containerterminal

41.0 à 450 meter

(7 à 8) .33 + 10.0 ~

330 à 365 meter.
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12. Korte bassins
kan blijven

hebben het voordeel

dat de breedte beperkt

omdat het dan niet noodzakelijk

pen kunnen keren

is dat sche-

in het bekken.

13. Omdat de schepen aan de kade over het algemeen
dan één getijperiode
de kade zodanig

blijven

liggen moet de diepte aan

zijn dat het maximale

schip bij extreem

water niet aan de grond komt te liggen.
diepzeehaven

bij Keelung

betekent

veer 18,5 meter. Het overige
eventueel

een ger±ngere

een gunstig

moment

langer

laag

In het geval van de

dit een diepte van onge-

gedeelte

van het bassin kan

diepte hebben

omdat voor passage

in het getijvenster

kan worden uitge-

kozen.

14. Het laad- en losproces
beinvloed

door golven die door de havenmond

binnendringen
(seiches)

massaveersysteem

orde als de eigen-periode

gevormd

kan het golfklimaat

zijn dat het laden en lossen gestaakt
tainerschepen

seconden

bijvoorbeeld

kunnen

en gelost worden.

en plaatsen

van een container

bij geringe

uitwijkingen

bulkschepen

zijn de bezwaren

kraan veel minder
tainerkraan.

voorkomen

golfhoogte

van bulkcarriers

gemaakt

6.1.

Con-

is namelijk

kleiner

dan 7 à 9

van oppakken

slechts mogelijk
vlak. Voor

omdat de grijperals de con-

in veel verschillende
toegestane

ook nog onderscheid

worden

van het schip. Wordt ook nog in

meegenomen

wordt dan ontstaat

Het proces

moet voor de maximaal

naar de grootte

de beschouwing

van minder

precies hoeft te werken

afmetingen

zodanig

moet worden.

in het horizontale

Omdat bulkschepen

Af-

slechts bij golfhoogtes

dan 0,5 meter en periodes

geladen

van het

door schip en meerdraden.

van het scheepstype

van minder

de haven

of door staande golven met lange periode

in dezelfde

hankelijk

in een haven kan nadelig worden

of het schip geladen

het resultaat

zoals vermeld

of gelost
in tabel

-

Bij het gebruik
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van deze tabel moet men zich echter rea-

liseren dat het om een indicatie
hoogte

is, zoals gezegd,

waarvan

golven

van veel factoren

nog een belangrijke

de golven.

gaat. De toelaatbare

golf-

afhankelijk

is de hoek van het schip met

Het schip heeft minder

last van recht inkomende

zodat dit nog een criterium

kan zijn voor de oriën-

tatie van het bassin.

15. Omdat ieder schip een zekere reactietijd
correctie

van een koers altijd nog enkele minuten

is het veiliger

dan dat het vlak voor de mond nog een bocht

moet maken met het gevaar van strandingen

Eisen ten aanzien

16. De haven wordt
behandeling

duurt,

om een schip in een rechte lijn de havenmond

te laten naderen

6.3.2.

heeft en snelle

op de golfbreker.

van het havengebied

in eerste

instantie

van containers

aangelegd

en kolen.

voor de

In respectievelijk

de hoofdstukken III en IV is aan de hand van prognoses

het

oppervlak

Uit

van de container

tabel 3.15. blijkt
van ongeveer

bepaald.

dat voor het jaar 2000 een oppervlak

110 hectare

werpprognoses.

en kolenterminal

gewenst

Uit berekeningen

een terreinoppervlakte

is, uitgaande

van de ont-

vpor de kolenterminal

van ongeveer

11,0 hectare

volgt

voor het

jaar 2000.

17. Ook het aantal
bepaald.

ligplaatsen

is in de genoemde

Bij de containerterminal

tussen de maximum
tal ligplaatsen

en minimum

groter

prognoses

hoofdstukken

zijn de verschillen
uitgedrukt

in het aan-

dan voor de kolenterminal.

De ontwerp-

prognoses

voor het jaar 2000 zijn voor de container

tievelijk

kolenterminal

tievelijke

totale

18. Ten aanzien
zijn.

10 eh 4 ligplaatsen

lengte van ongeveer

respec-

met een respec-

3000 en 1200 meter.

van de vorm van de terminals

kan men kort
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Het is het meest gunstig

om de ligplaatsen

van een terminal

in een rechte lijn te leggen omdat op die manier,
wisselende

lengte van de schepen,

wordt bereikt,
beschikbare

met andere woorden

~adelengte

simulatietechnieken
aantallen

ligplaatsen

voor de terminals

19. Buiten de normale
er nog aanvullende
den gedacht

en verder

geen catastrofe

Ten aanzien

terminal

van de overige

kunnen

in de haven

terminals

moet liggen

dat een uit het roer lopend

moet rekening

bij de overslag.

schip

nooit helemaal

zo gesitueerd

worden gehouden

Hoewel dit beperkt

te overkappen

kan worden

en de kolen nat te houden

uit te bannen.

Daarom moet de

worden dat bij overheersende

ting de containerterminal
buiten

dan

kan veroorzaken.

door de transportbanden
is het probleem

vorm

kan met name wor-

LNG, LPG terminal

gesitueerd

van

Het lo-

op de terminals

zijn. Hierbij

van de kolenterminal

met stofvorming

in plaats

voor iedere terminal.

veiligheidseisen
eisen

van de

met behulp van

is een rechthoekigé

oppervlak

afstand

zodanig

gebruik

de diepte van het terrein

aan een eventuele

die op voldoende

een optimaal

kan worden gedemonstreerd).

waarbij

volgt uit het gewenste

flexibiliteit

van kadelengte

gische gevolg van deze stelling

de

een maximale

(zoals bijvoorbeeld

die uitgaan

gezien

windrich-

maar ook andere activiteiten

de haven geen hinder

ondervinden

in of

van de stofvorming

op de kolenterminal.

20. Met betrekking
scheid worden
het huidige

tot de uitbreidingsmogelijkheden
gemaakt

masterplan.

van elkaar te plaatsen
zigende prognoses
aan te brengen.
aangelegd,

Door de terminals
behoudt

aanpassingen

prognoses

duidelijk

uiteraard

voldaan.

masterplan

in fases wordt

worden

zodat deze kan worden uitgebreid
kan worden

om bij wij-

naar de afmetingen

ruimte gereserveerd

of buiten

afzonderlijk

binnen het bestaande

men bouwt niet meteen

iedere terminal

binnen

men de mogelijkheid

Omdat een terminal

jaar 2000, moet voldoende

maximum

tussen uitbreidingen

kan onder-

van het
voor

en aan de
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Met uitbreidingen
bedoeld
handen

buiten het masterplan

welke buiten

de periode

vallen waarin prognoses

zijn. Zo kan een criterium

lay-out,of
huidige
vooral

uitbreidingen

masterplan
belangrijk

gesitueerd

worden uitbreidingen

zijn voor de keuze van de

buiten het oppervlak

gebaseerd

is mogelijk

waarop het

zijn. Waarbij

is hoe de toegangsgeul

zijn.

(bijvoorbeeld

spoorlijn

aanpassingen

bouw,

bijvoorbeeld

landbouw

bomen

6.3.3.

Eisen ten aanzien

22. De functies
in primaire

en secundaire

te voorkomen,

te

met andere ontbos-

en wel zodanig

niet onnodig

dwars-

aansluiten.

kunnen worden gesplitst

functies,

bij Keelung

zie deel B. In het

zal de belangrijkste

van het havengebied

van een stroomvrij

dat de golfbreker

en daarnaast

rekening

van de golfbreker

zijn het beschermen

om te voorkomen

plannen

van een golfbreker

ven en het scheppen
Vandaar

gehouden

ontwikkeling

hierop

geval van de diepzeehaven
functie

is, die met

op het gebied van recreatie,

dergelijke

en indien mogelijk

aanwezig

bij het ontwerp

worden

of industriële

dat de havenplannen

infrastructuur

is voor de nieuwe haven dan ver-

hiermee

Ook moet rekening

wikkelingen

of kanaal)

geschikt

dient het aanbeveling
houden.

het

en de golfbreker

21. Indien er op het land reeds een bepaalde

enkele

voor-

voldoende

dat golven

de porositeit

manoevreergebied.

aanleghoogte

er overheen

moet, om transmissie

tegen gol-

slaan

moet hebben

(overtopping)

van golfenergie

van het damlichaam

en stroom

beperkt

blij-

ven.

23. Hoewel het tracé van een golfbrekèr
wordt bepaald
veling

door zijn functie verdient

om bij het ontwerp

van een golfbreker

dwarsprofiel

de kosten

bestaan

welke bij toenemende
vormig

in eerste

diepte
ongeveer

het ook aanbe-

te betrekken.

voornamelijk

instantie

De kosten

uit materiaalkosten

in het geval van een trapeziumkwadratisch

toenemen.
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Zoals reeds eerder werd opgemerkt
golfbreker
nodigde

voor het grootste

stoplengte

wordt de lengte van de

gedeelte

bepaald

door de be-

van de schepen welke weer afhankelijk

is van de scheepssnelheid.

Een afweging

tussen wachtkosten

van de schepen

van te korte

lengte bij de be-

nodigde
moeten

ten gevolge

snelheid

en beperking

van aanlegkosten

zal plaats

vinden.

6.4. Alternatieven

Met de nu bekende
worden

opgesteld

criteria

waaruit

kunnen

een aantal alternatieven

na toetsing

later het beste alternatief

ontwerpen
gegeven

gegevens

die nu worden besproken
randvoorwaarden

- minimale

- diameter

naar voren komt. Alle

gaan uit van een aantal

zoals:

lengte van het centrum

de havenmond

aan verschillende

van de draaicirkel

van 2,5 kilometer;

van de draaicirkel

- bassinbreedte

van 300 meter

van 750 meter;
in het geval van een kort

bekken

en 450 meter bij een lang bekken waarin

moeten

kunnen keren;

- afmetingen

van de kolenterminal

- afmetingen

van de containerterminal

De alternatieven
groepen

die nu ontstaan

van 3000 x 365 meter.

zijn globaal

in drie

te verdelen:

1: uitgaande

van het zogenaamde

groep

2: ontwerpen

die uitgaan

gebied

liggende

3: ontwerpen

Vervolgens

worden

Nedeco

waarbij

van een centraal

de havenmond

voor- en nadelen

in het

van de bestaande

geldt.

nu alle alternatieven

de hand van kenmerkende

voorstel;

havenmond;

haven als uitgangspunt

rijkste

schepen

van 1200 x 300 meter;

groep

groep

tot

verschillen
genoemd.

kort besproken

en worden

aan

de belang-
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~~~~~_!~-~!~~~~~~~~~-~~-~~~~~-§~!~
Dit ontwerp

is gebaseerd

is gepresenteerd
Taiwan".

op het Nedeco

in het rapport

Een ontwerp

waarbij

voorstel

"Port development

afhankelijk

tegen of met de stroom de havenmond

De schepen

passeren

de havenmond

vanaf de havenmond

draaicirkel

(300 m) nadat ze al

is het nog 2500 meter.

de kust. De kolen terminal
overheersende

De haven bestaat

tegengaan.
beschermd

heuvels

bassin

te krijgen

veer 7,0 kilometer.

De breedte

op ruim 500 meter uitgaande
kunnen keren.

het achterhoofd
waarna

heeft

een lengte van onge-

van doorsnede

I is bepaald

waarin schepen

II wordt aangenomen

een havenuitbreiding

een bassin met een breedte

De belangrijkste

van stof

is om een dergelijk

van een bassin

Doorsnede

vanuit

de zich op de

verspreiding

die nodig

voor- en nadelen

in

dat bij de

windrichting

verdere

De golfbreker

uitgebouwd

is zo gesitueerd

noordoostelijke

kust bevindende

haven-

tot het centrum van de

feite uit één bassin met de terminals

moeten

naderen.

600 meter in de luwte van de oostelijke

dam varen,

study

van eb of vloed

de schepen

ongeveer

zoals dat

met in

van 300 meter breed

van 450 meter overblijft.
van alternatief

A zijn:

voordelen:
de schepen

kunnen

in een. rechte

- bij de uitvoering

ondervindt

lijn de havenmond

het scheepvaartverkeer

naderen;
van en

naar de haven geen hinder;
nadelen:
de haven

is niet beschermd

noordnoordoostelijke
- de containerterminal
de haven
- bij punt
energie

tegen golfaanval

ligt in het minst beschermde

* in de golfbreker

teruggekaatste
- in de nieuwe
havenmonden,
gevaarlijke

en'

richting;

en ligt niet in een rechte

optreden

uit noorq

lijn;

zal een opeenhoping

als gevolg

deel van

van golf-

van de tegen de golfbreker

golven;
situatie,

met twee dichtbij

komen kruisende
consequenties

elkaar gelegen

verkeersstromen

kan hebben.

voor wat
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~~~~~-~~-~!!~~~~!!~~-~~-~!~~~-§~~~
Alternatief
voor

B wordt gekenmerkt

zowel de bestàande

lend dat de terminals
wat als voordeel
vo}doende

vrijwel

wordt bepaald

geheel

Verder

zodat baggeren

I, met een breedte

door de bassinbreedte

Doorsnede

wordt nu gedimensioneerd

van ongeveer

voor kerende

golven

die om de kaap

kunnen

inlopen.

moeten

worden

ongeveer

475 meter).

is zodanig

400 meter,

schepen met

dat wil

De lengte

gekozen

dat

(*) heen komen niet direct de haven

De twee golfbrekers

gebouwd

hebben

6,3 kilometer.

voor- en nadelen

kan

dat wil zeggen

op tweerichtingsverkeer,

golfbreker

die voor dit ontwerp

een gezamenlijke

De meest

lengte van

in het oog springende

van dit alternatief

zijn:

voordelen:
- goede bescherming
- het baggeren
- uitstekende
- er blijft
horende

tegen golfaanval;

blijft beperkt;
uitbreidingsmogelijkheden;

sprake van één haven van Keelung

voordelen

van organisatie

met bijbe-

en verkeersregels;

nadelen:
- de schepen moeten

niet ver van de havenmond

bocht maken,

terwijl

windrichting

het schip bij uitgevallen

naar de rotsachtige
- de uitvoering

bovendien

nog een

bij de overheersende
roer of schroef

kust zal drijven;

is niet eenvoudig,

om het scheepvaartver-

keer van en naar de bes.taande haven niet te hinderen,
moet met de bouw van de noordelijke
A begonnen

worden,

golfbreker

dat wil zeggen vanuit

ook geldt voor de zuidelijke
misschien

in

II, de. geul van de haven,

zeggen 6 à 7 B + 4 B (is ongeveer
van de noordelijke

geheel

beperkt

aan één zijde afmeermogelijkheden,

6 à 7 B + 100 meter.

is opval-

in zee zijn uitgebouwd

heeft dat de kades dan nagenoeg

Doorsnede

slechts

als nieuwe haven.

diep water liggen

blijven.

door één nieuwe havenmond

met behulp

vanaf de kolenterminal

golfbreker,

van een tijdelijke
kunnen worden

in punt

open zee wat
al zou deze
constructie

gebouwd.
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2~~~~_~~_~!!~~~!~~~_~L_~~~~~~_§~~~
Het verschil

met alternatief

haven ongemoeid
zeehaven

B is dat nu de bestaande

wordt gelaten

zoals bij alternatief

is de zuidelijke

golfbreker

en een afzonderlijke
A wordt gebouwd.

tot alternatief

de uitvoering

van het werk. Om in de toekomst

golfbreker
moeite

zodanig

B, wat voordelen

wordt het gedeelte

uitgevoerd

kost om dit gedeelte

bijvoorbeeld

Daarnaast

nu met de kust verbonden,

tegenstelling

toch te kunnen uitbreiden

van caissons

in

heeft bij
de haven
A - B van de

dat het niet al te veel
weer te verwijderen.

Dit kan

door de kern in zand uit te voeren

het gebruik

diep-

of door

die later weer àrijvend

afgevoerd

kunnen worden.

Tevens worden

de terminals

met werk maken uitgevoerd.
deel in zee uitgebouwd

nu volgens

het principe

De terminals

worden

en wel met materiaal

de heuvels

op de kust welke moeten worden

het andere

deel van de terminals

havenmond,

doorsnede

richtingsverkeer

afgegraven

te kunnen

aanleggen.

I, wordt nu gedimensioneerd

dat golven om de kaap

binnenlopen.

De gezamenlijke
is ongeveer

van
om
De

op één-

in de nieuwe

zal zijn. De zuidelijke

zo ontworpen

dit ontwerp

voor een

afkomstig

omdat de verkeersintensiteit

haven niet erg groot

werk

golfbreker

is

(*) niet de haven kunnen

lengte van de golfbrekers

voor

6,2 kilometer.

voordelen:
- uitstekende

uitbreidingsmogelijkheden;

- goede bescherming

tegen golfinval

vanuit

open zee;

nadelen:
de golfbreker

strekt

- meer baggerwerk
- in de nieuwe
kruisende
quenties

voor de kades van de terminals:

situatie,

met twee havenmonden,

verkeersstromen

voor wat gevaarlijke

komen
conse-

kan hebben:

- de schepen
maken.

zich tot in zeer diep water uit:

moeten

vlak voor de havenmond

nog een bocht
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verder

dient nog onderzocht

de primaire

golfbreker

te worden of de plaats

niet nadelig

is voor het scheep-

vaartverkeer

van en naar de bestaande

bijvoorbeeld

problemen

uit noordoostelijke

ontstaan

van

haven,

er kunnen

met teruggekaatste

golven

tot oostelijke' richting.

~E~~~~~~_~!!~E~~!~~~_~~_~~~~~!_§~~~
Deze laatste
Aangenomen

wordt dat de schepen,

de bestaande
doende

havengeul

stoplengte

havendam

bestaande

ook de qrote bulkcarriers,
Dit. betekent

dat de bestaande

oostelijke

haven verdiept

komt dan de draaicirkel

kades voor de kustvaart

Een container

of bulkschip,

wordt gedraaid

en vervolgens

Om tweerichtingsverkeer

(**) moeten

de bestaande
in de geul moge-

475 meter breed

zijn en daarom moet de bestaande

westelijke

Omdat in de nieuwe

worden.

van de containerterminal
geul voor de terminal
meter aangenomen,

hinder

Het uiteinde

is zodanig

ondervindt

van golven

strekt

is wordt de
van 300

richting

lopen. De gezamenlijke
is ongeveer

van de nieuwe

westelijke

dat de kolenterminal

die om de kaap

(zie

van de bestaande

*

geen

figUur

oostelijke

zich uit tot het punt waar golven uit

noord noordoostelijke

ontwerp

aan het einde

met een breedte

gesitueerd

6~3.) heen lopen. De verlenging
golfbreker

"haven"

(*)

in feite is de geul door de bestaande

diepte wat breder.
golfbreker

(III)

golfbreker

een draaimogelijkheid

vooralsnog

in de

met behulp van

lijk te maken moet deze ongeveer

ontmanteld

in de

waar-

aangekomen

naar het nieuwe bassin buiten

haven gesleept.

dan, om vol-

is gezien de boorgegevens

haven,

voor dan de bestaande

sleepboten

havenmond.

(figuur 6.5.). Aan het eind van de geul,

de bestaande

draaicirkel,

bestaande

en de geul in de bestaande

wat mogelijk

haven

verdwijnen.

gebruiken.

te verkrijgen

verlengd,

moet worden,

binnen

groep gaat uit van de

niet meer de haven binnen-

lengte van de golfbrekers

6,1 kilometer.

voor dit
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voordelen:
- uitstekende

uitbreidingsmogelijkheden;

- de golfbrekerdiepte
- er blijft

blijft

over het algemeen

beperkt;

sprake van één haven;

nadelen:
- uitvoeringsproblemenbinnen
- behoorlijke

hoeveelheid

de bestaande

haven

de bestaande
baggerwerk

haven;

namelijk

zowel in

als voor de kades van de nieuwe

terminals;
- er kunnen wachttijden
of bulkschip

ontstaan

wat gedraaid

weg naar de terminal

de havengeul

blokkeert.

en op
Het na-

maar onder controle

havenverkeersregeling)

echter minder bezwaarlijk
haven

een container

is in de draaicirkel

deel van deze gecompliceerde
(door centrale

doordat

zijnde

scheepsmanoevres

dan kruisend

verkeer

is

voor de

in het geval van twee havenmonden.

~~~~~-~~-~!!~~~~!!~~-~~-~!~~~-§~§~
Dit ontwerp
westelijke

verschilt

in zoverre

golfbreker

direct

van alternatief

achter de kolenterminal

sluit op de kust; wat de bouw van de golfbreker
ger maakt,

immers constructie

De gezamenlijke
mogelijk

maken

voor- en nadelen

aan-

eenvoudi-

"over de kop" is nu mogelijk.

lengte van de golfbrekers
is ongeveer

D dat de

6,2 kilometer.

van dit ontwerp

die dit ontwerp
De belangrijkste

zijn:

voordelen:
- de uitvoering

van de golfbreker

- er zal minder

stroming

afsluiten

door de haven aanwezig

van circulatiestromen

wat bij D mogelijk

levert minder problemen

op;

zijn door het

om de secundaire

golfbreker

is;

- de golfbrekerdiepte

blijft

over het algemeen

beperkt;

nadelen:
- uitbreidingen

buiten

het masterplan

worden aanmerkelijk

moeilijkt;
- aanzienlijke

hoeveelheid

- uitvoeringsproblemen

baggerwerk;

binnen

de bestaande

haven.

be-
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Opvallend

in de vijf alternatieven

is dat de terminals
noeg dezelfde

die nu zijn opgesteld

in vier van de vijf gevallen

plaats

liggen.

door de natuurlijke

Dit wordt vooral veroorzaakt

omstandigheden

zoals de kustvorm

aanzienlijke

diepte die het nagenoeg

een terminal

in de golfbreker

de berekening
gegaan

te verwerken.

aan te leggen,

moet dan blijken
worden

III uit-

"vinger-

van een simulatie

aantal ligplaatsen

als in het geval van een langgerekte

6.5. Numerieke-evaluatie

is bij

in een rechte

om een zogenaamde

of met hetzelfde

volstaan

in hoofdstuk

door het uitvoeren

en

maken om

Verder

met alle ligplaatsen

lijn. Het is echter ook mogelijk
pier"

onmogelijk

van de containerterminal

van een terminal

op nage-

door middel

kan
kade.

van multi criteria

ánalyse

Om nu tot het beste. alternatief
maakt van een numerieke

evaluatie.

varianten getoetst worden
Om onderscheid
criteria

een zogenaamde

niveau's

normwaarde

Sommatie

tevens

Als primaire

in het algemeen

een waarderingscijfer

haventechnisch~

11.

planologisch~

in de verschillende
en waarderingscijfer

met hun normwaarde

in het geval van Keelung,

voor iedere haven,

I.

wor-

op.

criteria

criteria

secundaire

Voor ieder alternatief

van normwaarde

eerst de primaire

de

wordt aan ieder criterium

toegekend.

levert dan het beste alternatief

paald.

primaire,

over alle criteria

van het product

Nu worden

te kunnen maken worden

Vervolgens

kan nu bij ieder criterium
den bepaald.

Dit wil zeggen dat alle

in drie niveau's,

criteria.

ge-

aan de hand van een aantal criteria.

naar importantie

verdeeld

en teriaire

te komen wordt gebruik

been

kur~en gelden:

111. kosten.
Hierbij

is een vaak belangrijk

morfologie

buiten beschouwing

primair
gelaten

Keel1ing sprake is van een stabiele

criterium

als kust

omdat ter plaatse

rotsachtige

van

kust en bodem.
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Het belangrijkste

criterium

de grote diepte,

voor Keelung,

in verband met

lijkt het kostencriterium

te zijn, hier

wordt dan ook normwaarde
het uiteraard
zodanig

van uitermate

oogpunt

acht aangehouden.
nologie

Daarna

is

dat de haven als

dat wil zeggen vanuit haven-

in orde is, als normwaarde
Het primaire

lijkt wat minder

criterium

van belang

wordt daarom

betreffende

pla-

en krijgt daarom norm-

zes.

Vervolgens

kunnen de primaire

in secundaire

en tertiaire

haven technisch

criterium,

worden

groot belang

goed kan functioneren

technisch

waarde

tien aan toegekend.

nu verder

criteria.
kunnen

ontrafeld

worden

Ten aanzien van I,

als secundaire

criteria

verondersteld:

1. nautische,

hydraulische

en operationele

overwegingen;

2. flexibiliteit;
3. veiligheid.

Wat de normwaarden
secundaire

betreft

criterium

en opetationele

kan worden

betreffende

overwegingen

doende

met normwaarde

andere

criteria

is en zo~

wordt. De twee

in te schatten,
veiligheid,

van de haven

is als flexibiliteit

zeven krijgt

dat het

hydraulische

het belangrijkste

zijn moeilijker

rect met het functioneren

waarde

nautische,

tien gewaardeerd

nomen wordt dat het criterium

iets belangrijker

opgemerkt

tegen normwaarde

aange-

omdat het di-

te maken heeft,
en daarom norm-

zes voor flexibi-

liteit.

Alvorens

de secundaire

criteria

criteria

te behandelen

worden

primaire

eerst de tertiaire

van I.l tot en met I.3 besproken
voorzien.

van de overige

criteria

en van een normwaarde

-

I.l.a. toegangsgeul
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in de rechte lijn;

b. stoplengte;
c. manoevreerruimte
d. nautische

in de haven;

veiligheid;

e. verkeersregeling;
f. golven

voor de havenmond;

g. stromingen

voor de havenmond;

h. golfindringing

Het onderscheid
Vanwege

in de haven~

tussen de normwaarden

het gevaar voor schade door botsingen

van inkomsten

door het sluiten

volge van te hoge golven

die hóewel

belangrijk,

ties hebben.

.-

De tertiaire

criteria

toch minder

voorbeeld

genomen,

het masterplan;

tot uitbreiding

goederenpakket,

bij-

tien, I.2.b.:

worden

twee,

van I.2.b. opvalt

als volgt aan-

I.2.c.:

zeven, waar-

wat echter verklaard

door het feit dat een bestemmingswijziging
die speciaal

overslag

Het secundaire
deeld

consequen-

zijn:

binnen

voor deze criteria

bij de lage waarde

een haven

criteria,

LNG en LPG.

I.2.a.:

kan worden

I.l.d.

bestemmingswijziging;

c. mogelijkheid

De normwaarden

drastische

van 1.2. kunnen

ten ge-

I.l.b.,

als de overige

I.2.a. uitbreidingsmogelijkheden
b. mogelijke

of verlies

van een terminal

zijn de criteria

en I.l.h. wat hoger gewaardeerd

kolen

is niet groot.

wordt aangelegd

voor container

in
en

niet erg aannemelijk

lijkt.

criterium

(1.3.) kan worden ver-

veiligheid

in:

I.3.a. ligging

van gevarenzone

b. in het geval van tyfoons
haven kunnen verlaten.

ten opzichte
moeten

van de omgeving;

de schepen

snel de
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De normwaarden
worden

voor beide criteria

aangenomen

omdat tyfoons
terwijl

op respectievelijk

planologie

en tertiaire

voorkomen~

stoffen beperkt

criteria

(II) met betrekking

II.i. vervoer

regelmaat

in de haven door het nog ontbreken

en milieu gevaarlijke

De secundaire

twee en vier mede

toch met een bepaalde

de gevarenzones

van explosie

I.3.a. en I.3.b.

zijn.

voor het criterium

tot Keelung

kunnen

zijn:

en verkeer;

a. afstand

en duur van de verplaatsingen;

b. gebruik

van bestaande

infrastructuur;

2. flexibiliteit;
a. mogelijkheid

van gefaseerde

b. uitbreidingsmogelijkheden

uitvoering;
buiten

het bestaande

masterplan;
c. ruimte voor eventueel

nieuw aan te trekken

indus-

trieën;
3. terminals;
a. vorm en afmetingen
b. veiligheid

en milieu

Voor de secundaire
aangenomen:

van de terminals;

criteria

II.i. normwaarde

aan de flexibiliteit

de volgende

dat het in het heden

aangenomen

masterplan

vijf, hoewel

waardering

niet hoger omdat bij het ontwerp

terminals

organisatie

terminalontwerpen.
teriaire
buiten

criteria

en er geen aandacht

infrastructuur

het belangrijkste

door het criterium
normwaarde

vier.

de terminals

de haven

is de

van alle alterIII en IV ont-

gebruik

aan

of alternatieve

van de normwaarden

geldt dat het criteria

en

zonder

wordt geschonken

op de terminals

Ten aanzien

het masterplan

vijf, gevolgd

zijn binnen

van in de hoofdstukken

en indeling

omdat

(havenontwerp)

het belangrijkste

worpen

toegekend

moet zien op te vangen

II.3. normwaarde

is uitgegaan

tien,

een zeker risico inhoudt

natuurlijk

natieven

normwaarden

vijf, II.2. normwaarde

altijd

men dus grote verschuivingen

wordt,

worden

wordt een hoge waarde

het maken van prognoses

nutteloos

op en om de terminals.

van de

van uitbreiding
is, normwaarde
van bestaande

- 86 -

Het gebruik

van bestaande

allen tijde voordelig,
nadelen
waarde

de voordelen

infrastructuur

op een gegeven
weleens

drie voor afstand

is niet te

moment

overtreffen,

kunnen de

vandaar

norm-

en duur van de verplaatsingen.

Omdat de haven

in een streek

veel industrie

is en het niet één van de doelstellingen

van het nieuwe ontwerp
ontwikkelen

krijgt

is om nieuwe

dit criterium

van twee. Deze normwaarde
II.2.a. mogelijkheid

waarna

er met behulp

werkzaamheden

kunnen

en II.3.b.

vorm en afmetingen

volgende

te

normwaarde

geldt ook voor het criterium

uitgevoerd

Ten aanzien

industriegebieden

uitvoering,

omdat

van een golfbreker,

met rustig water gecreëerd. moet worden

de overige

heid en milieu

liggen waar al

een beperkte

tot gefaseerde

voor alle ontwerpen
eerst een gebied

komt'te

worden.

eventueel

De tertiaire

onderscheid

III.l. kwantificeerbare

II.3.a.

en veilig-

gewaardeerd.

primaire

worden

criteria

van de terminal

worden hetzelfde

van het laatste

gefaseerd

gemaakt

criterium

kan het

naar:

kosten;

a. de materiaalkosten

van de golfbreker;

b. baggerkosten;
c. hoeveelheid

grondwerk

2. niet kwantificeerbare
a. technische

kosten

uitvoeringskosten.

zijn er nog vele andere kostenaspecten

bijvoorbeeld

de inrichtingskosten

omdat die voor alle al ternatieven
wordt hieraan
waarden

waarde

geen verdere

van III.2.

schatten

als

uitvoeringskosten;

b. organisatorische
Uiteraard

voor de terminals;

zijn wordt hiervoor

van twee aangehouden

van de terminals,

nagenoeg

aandacht

ten opzichte

zoals

gelijk

besteed.

maar

zijn

Omdat de

van III.l. moeilijk

een relatief
tegenover

lage norm-

10 voor III.l.

te
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Omdat het moeilijk
organisatorische
meebrengen

is in te schatten

moeilijkheden

worden

of technische

de hoogst~

deze criteria

danwel

kosten met zich

met dezelfde

normwaarde

beoordeeld.

Tenslotte

zijn alle criteria,

de numerieke

evaluatie

met hun normwaarde,

plaatsvindt

samengevat

waarmee

in tabel 6.2.

6.6. Alternatiefkeuze

Om nu het beste alternatief
tertiaire

criteria

te bepalen

een rangorde

wordt voor alle

gemaakt

met behulp van

waarderingscijfers

waarbij

het hoogste

cijfer

(meestal vijf) en het slechtste

alternatief

met het laagste

deerd wordt. De resultaten
samengevat

Onderstaand
gegeven

het beste alternatief

cijfer ~eestal

met

één) gewaar-

van deze beoordeling

zijn

in tabel 6.3.

wordt voor zover mogelijk

nu een verklaring

voor de keuze van de waarderingscijfers.

I.l.a. Een bocht vlak voor de havenmond
hoofdstuk

V, daarom

bocht het slechtste

is nadelig,

is alternatief
alternatief

zie

B met de scherpste

en omdat er bij alter-

natief A, D en E wel sprake is van een rechte
wordt er hier geen onderscheid

I.l.b. De langste
aanwezig

stoplengte,is

van ongeveer
trekken

van ongeveer
rustiger

B terwijl

2,5 kilometer

van de primaire

3,25 kilometer, is
C een stoplengte

heeft met door het door-

golfbreker

1 kilometer

water.

gemaakt.

ongeveer

bij alternatief

lijn

waarin

een extra lengte

al sprake is van

Bij D en E is de stoplengte

het

kortste.

I.l.c. Ten aanzien
natieven

van de manoevreerbaarheid

A, B,. een· E als beste

naar voren,

.sprake Van ruime' bassins;

terwijl

ternatief

is.

D nogal beperkt

komen de alterer is

de ruimte bij

al-
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I.1.d. Het grote voordeel

van de alternatieven

is dat er sprake blijft
geen kruisende

de schepen

van één havenmond

naderingsroutes

drie alternatieven

B, D en E

ontstaan.

zodat
Van deze

heeft B echter het bezwaar

dat

vrij dicht onder. de kust de havenmond

naderen.

I.1.e. Bij de alternatieven
verkeer

D en E moet het scheepvaart-

af en toe stil gelegd worden

en bulkschepen
dit vraagt

naar de terminals

om container

te manoevreren,

een goede verkeersbegeleiding.

alternatieven

Bij de

A en C is sprake van een afzonder-

lijke haven met een beperkte
de verkeersregeling

verkeersintensiteit,

in de haven

is daardoor

eenvou-

diger.

I.1.f. Gegeven

het feit dat de golven het grootste

van de tijd uit noordoostelijke
in geen van de alternatieven
van opzij komende
kende

schepen.

richting

te ontkomen

golven bij aankomende

Het is alternatief

minste problemen

zal opleveren

wijl de alternatieven

deel

komen

zal

zijn aan
of vertrek-

A wat nog

het

wat dit aangaat

B en C de grootste

ter-

moeilijk-

heden kennen.

I.1.g. Ten aanzien
gestelde.
richting

van stromingen

Rekening

houdend

zoals aangegeven

tief A rekening
ten gevolge

geldt

met eb en vloedstromen
in figuur 8.1.

moeten houden

de alternatieven

C deze problemen

zal alterna-

gradiënten

te1~ijl

minder

ook kan hebben.

de alternatieven

kennen

waarbij

B en

de gevolgen

aangedreven

de secundaire

bij B buiten beschouwing

zijn gelaten.

Ook
re-

van een door de ebstroom
golfbreker

die

van de stroom om de

D en E zullen met dwarsstromen

kening moeten houden

met

met een dwarsstroom

van het samentrekken

kaap nog behoorlijke

juist het tegenover

stroming

rond
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I.l.h. Alternatief

A biedt nagenoeg

golven uit noorlijke
de ontwerpen
indringing

richting.

in de bestaande
terwijl

haven

doordat

de bestaande
verliezen

zoals deze ook nu

en dus meer energie

ze terugkaatsen

terwijl bij C

en de containerter-

minal aanvallen.

Daarnaast

de alternatieven

B en D golfaanval

kan het open einde bij

I.2.a. De uitbreidingsmogelijkheden

ontbreken,

terwijl

veroorzaken.

zijn bij alternatief

ze bij alternatief

de overige

alternatieven

iets tussen in, bij alternatief

C is het bassin

nog ruimte

"vingerpier"

op de ontworpen

terminal.

Bij alternatief

nerterminal
overslag
breker

D volledig

liggen hier

zo groot dat eventueel
loodrecht

goed be-

golven bij B eerst

haven binnenlopen

de golven direct terugkaatsen

A het beste

met de

tussen B en C wordt

binnenkomende

alvorens

is voor een
container-

E is tegenover

de contai-

nog wat ruimte voor bijvoorbeeld

van vloeibare

producten

als ondersteuning

bij

tot golf-

juist hiertegen

ligt. Het onderscheid

verklaard

blijven

de havenuitbreiding,

kolen en containerterminal,

tegen

De golfindringing

D en E zullen beperkt

reeds voorkomt

schermd

geen bescherming

waarbij

de

de golf-

van de leidingenstraat

kan dienen.

I.2.b. Ten aanzien
opgemerkt

van de bestemmingswijzigingen

dat dit voor het ontwerp

diepzeehaven

bij Keelung

nauwelijks

deze slechts voor twee speciale
wordt
Alleen

aangelegd,

namelijk

en de vrijgekomen
voorbeeld

van de nieuwe
opgaat omdat

goederenstromen

kolen en containers.

in geval A zou sprake kUnnen

aanleg van bijvoorbeeld

is reeds

zijn van de

een andere kol enterminal

plaats worden

containerterminal.

ingericht

als bij-
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I.2.c. Bij alternatief
golfbreker

A is ten zuiden van de secundaire

nog ruimte voor een andere terminal

zoals bijvoorbeeld
bij de overige

een LNG-LPG

alternatieven

terminal.

Terwijl

alleen bij D en E

ter plaatse van de westelij·ke havendam

van de be-

staande haven nog wat ruimte is en bij alternatief
E kan men nog denken aan overslag
met een leidingenstraat

I.3.a. Door het ontbreken
blijven

over de golfbreker.

van gevaarlijke

de gevaarlijke

waar scheepsbotsingen
kunnen

I.3.b. Bij nadering

stoffen overslag

zOnes beperkt

tot plaatsen

voor gevaarlijke

zorgen, waarbij

de alternatieven

via een steiger

situaties

dan direct het oog valt op

D en E.

van tyfoons mogen de schepen niet aan

de kade blijven

liggen dat wil zeggen dat ze snel de

haven moeten kunnen verlaten.

De alternatieven

E echter vergen veel tijd voordat

D en

de haven kan worden·

'Verlaten.

II.l.a. Bij de alternatieven
de bestaande

haven

D en E varen de schepen eerst
in alvorens

in de draaicirkel

keren en terug te varen naar de terminals.
trek, hetzelfde

procédé

wat dit criterium

II.l.b. Welk ontwerp
passingen

dus. Alternatief

ook gekozen

wordt altijd

maar bij de alternatieven
eenvoudiger

tuur woráen

aangesloten

havenmond

van de al bestaande
vanuit

A biedt

zijn,

B tot en met E kan waar-

op de bestaande

infrastruc-

als bij alternatief
welke·uitgaan

(n en E) gebruik
voorzieningen

open zee arriverende

aan radar-installaties,

zullen aan-

noodzakelijk

naast kan in de beide ontwerpen
bestaande

volg-

aangaat de beste perspectieven.

in de infrastructuur

schijnlijk

Bij ver-

alleen in omgekeerde

orde, nogal wat tijdverlies

te

A. Daarvan de

gemaakt worden

met betrekking

schepen,

lichtsignalen

tot

men kan denken
en boeien.
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II.2~a.

De enige mogelijkheid
bij alternatief

tot gefaseerde

aanleg bestaat

D waar de westelijke

golfbreker

in

fases uitgevoerd

kan worden

de kolenterminal

nog op de lange baan worden gescho-

ven. Verder

mocht het aanleggen

geldt bij alle alternatieven

aanleg van de golfbrekers

de terminals

van

dat na de
in fases worden

uitgevoerd.

II.2.b.

De uitbreidingen

buiten het masterplan

alternatieven

A en E slechts met veel moeite moge-

lijk, terwijl

van de ontwerpen

heid tot uitbreiding

B en D de mogelijk-

buiten het masterplan

het sterke punt is. Bij ontwerp
heid tot uitbreiding
ale uitvoering

II.2.c.

rekening

Bij alle alternatieven

misschien

havendam.

alleen bij alternatief

A is er

afwezig,

van het riviertje,
Verder

wat uitmondt

is dit ook niet noodza-

juist het achterland

wordt door industriële

Alternatief

door de speci-

indus-

in de haven, wat ruimte.

kenmerkt

gehouden

is de ruimte voor nieuwe

in de bedding

kelijk omdat

juist

C is met de mogelijk-

van de zuidelijke

triën nagenoeg

II.3.a.

zijn bij de

van de haven

al ge-

ontwikkeling.

A kent wat de vorm en ligging van de con-

tainerterminal

betreft

wat problemen,

de terminal

ligt

niet in één rechte lijn en hij ligt in het meest aan
golven blootgestelde

gebied van de haven.

De alterna-

tieven D en E kennen wat dit betreft

helemaal

blema~.

B en C slechts

Terwijl

oostelijke
werking

bij de alternatieven

deel van de terminal

wat problemen

terminals

kan opleveren.

in de laatste

noemen,

namelijk

aanzien

van de richting

alle alternatieven
voldaan.

is gunstig

dat deze bij voorkeur
wind

te

in één lijn. Ten

van de containerterminal

van de overheersende

het

van golf-

De vorm van de

vier ontwerpen

alle ligplaatsen

eerder reeds opgemerkt
richting

ten aanzien

geen pro-

in de

(NO) ligt, bij

wordt hier slechts beperkt

is

aan
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II.3.b.

Een mogelijk

bezwaar

de alternatieven

A en C zijn de ligplaatsen

containerterminal
het overige
gekozen

een benadering

III.l.a.

stofvbrming

kan deze verhandeling

Er wordt aangenomen
dezelfde

vormgeving

armor bestaat

de

en slechts

gegevens.

heeft.

voor alle alterEr is gekozen

voor

figuur 6.7. zoals is uit-

in deel B betreffende

De primary

op-

criterium,

niet volledig

dat de golfbreker

een rubble mound golfbreker,
gerekend

bij overheersende

primaire

zijn, mede door onvoldoende

natieven

zo

in de haven.

volgt nu het belangrijkste

Uiteraard

Voor

tussen noord en oost geen hinder

levert elders

kosten.

direct aan de draaicirkel.

dat eventuele

van

van de

is de plaats van de kolenterminal

windrichtingen

Als laatste

met het oog op veiligheid

de golfbreker.

uit betonkubussen

van 70 ton

van 2,86 x 2,86 x 2,86 m, dat wil zeggen
g
dat de dichtheid van het beton 3000 k /m3 in plaats van

met afmetingen

2400 kg/m3 is. Dit extra gewicht

de gebruikelijke

zoals wordt berekend
door het toevoegen

in hoofdstuk

van 900 kg schroot

De prijs van de betonkubussen

bereikt

(staal) per m3•

wordt hiermee:
50 U$/m3

- fabricage:

135 U$/m3

- 900 kg staal à 0,15 U$/kg
- transport

IxJworden

kan,

40 U$/m3

en plaatsen

225 U$/m3
met voor een laag kubussen
de prijs van de primary
meten ongeveer

De secondary

armor

van 47% wordt

laag in het profiel

ge-

120 U$/m3

armor bestaat

voor dezelfde

eenheidsprijs

gemeten/wordt

aangehouden.

aan zeezijde.

een porositeit

ook uit betonkubusse"n waarvan 120 U$/m3

in het profiel

Dit geldt ook voor de teen
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De onderlagen,
bestaan

de core en de teen van het binnentalud

uit quarry

het profiel
sorteren

steen waarvoor

18 U$/m3 wordt genomen

gemeten

van de groeve

Wordt dus alleen

naar de materiaalkosten

prijs van de golfbreker

Er dient nog opgemerkt

te berekenen,

tabel 6.4.

te worden

breker

III.l.b.

en secundaire

van één ont-

golfbreker.

niet meegenomen

die de secundaire

het baggeren

van harde

aanmerkelijk

lagere kosten

Daarnaast

de kop van

C de tijdelijke

golfbreker

moet onderscheid

rots moet mogelijk

de

dat het definitieve

ook uitgegaan

en bij alternatief

Bij het baggeren

dan

uit een kostenoptimalisatie

is bij de prijsberekening
de golfbreker

gekeken

en lengte,

en er is verder

werp voor primaire

waarin het

aanlegdiepte

van de golfbreker

moet volgen

golf-

met de kust verbindt.

worden

gemaakt

tussen

rots en zachte grond welke tegen
is te verwijderen.

eerst met explosieven

palen van de baggervolumes
- diepte van de ligplaatsen

De harde

gesprongen

den alvorens te kunnen worden weggebaggerd.

- diepte van de ligplaatsen

is van het volgende

uitgegaan:

voor de kolenterminal

18,5

18,5

- diepte van het bassin
- diepte van de havengeul

en de draaicirkel

(1) dit omdat bij alle ontwerpen

carriers

tijdens

Alleen bij alternatief
van de draaicirkel

tieven

samengevat

mi

door de bulk-

naar de kolentermina.l.

A is het bassin

ten westen

op 13,0 m diepte gedimensioneerd.

grond en 2,5 U$/m3 voor "zachte"

de kosten voor baggeren

18,5

20,0 m.

Met een prijs van 40 U$/m3 voor het baggeren
achtige

18,5

het bassin voor de

wordt gebruikt
de passage

13,0

in tabel 6.5.

van rots-

grond worden

voor de verschillende

mi

18,5 m (l)i

voor de kolenlaadplaats

voor de kolenlaadplaats

mi

mi

voor de containerterminal

- diepte van het bassin voor de containerterminal
- diepte van de ligplaatsen

wor-

Bij het be-

- diepte van het bassin voor de kolenterminal

containerterminal

in

steen is verdisconteerd.

is nu, met de gemiddelde

ontwerp

als eenheidsprijs

alterna-

mi
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Het blijkt nu dat het plaatsen
uit de kust, alternatief
beneden

brengt.

van de terminals

B, de·kosten

aanzienlijk

Wordt dit bijvoorbeeld

bij alternatief

verder
naar

ook toegepast

D, waar dit met dezelfde

plaats

van de

golfbrekers ook kan, dan levert dit een besparing op van
150.106 U$. Deze besparing moet echter wel opwegen tegen
de eventueel
terminals,

III.l.c.

hogere

voor het uitbouwen

van de

zie III.l.c.

Het aanleggen
bouwen

kosten

van de te~inals

geschiedt

in zee of het afgraven

kust, dit laatste
met de hardheid
sieven moeten

door het uit-

van de heuvels

zal dan over het algemeen

ter plaatse,

gebeuren.

3

een prijs van 7 U$/m

voor de hoeveelheid

aangelegd

voor springen,

voeren de kosten worden

bepaald,

dat de kades

dan kunnen met
plaatsen

uitgaande

aangevoerd

van 30%, om de hoeveelheid

profiel

te verkrijgen.

van het totaal bij alternatief
teriaal moet worden
wat verwacht

B betekent

uitgebouwd

waarde

dat er ma-

In tegenstelling

werd blijkt het uitvoeren

D met terminals

"in het

De negatieve

aangevoerd.

wordt

van een uiteinde-

lijke porositeit
gemeten"

of af-

tabel 6.6. De waarden

die moet worden

met 0,7 vermenigvuldigd,

in verband

door springen met explo-

Wordt aangenomen

tot 4 meter boven CD worden

voor de

tot

van alternatief

in zee ook ten aanzien

van

de kosten voor materiaalverbruik
voordeliger te zijn
6
(13.10 U$). In het vervolg van dit hoofdstuk wordt
dan ook gesproken
tief D afwijkt
alternatief

III.2.a.

Technisch

primaire

door ligging

D' wat van alterna-

van de terminals

zoals in

B.

zullen de alternatieven

golfbreker
problemen

van alternatief

die geheel
opleveren.
golfbreker

moet worden

een secundaire

los ligt van de kust het meeste
Tevens moet bedacht

van alternatief

opgebouwd

naar de bestaande

waarbij

worden dat de

B ook vanuit

om het scheepvaartverkeer

haven niet te hinderen.

zee
van en

- 95 -

Alternatief

E wordt verder nog gekenmerkt

enorme diepte waarop
de primaire

den bepaald

verschillen

tussen A en C wor-

door de aanlegdiepte

golfbreker

van alternatief

betrekking

tot de secundaire

eerste gedeelte

Organisatorisch

van de primaire

C en de moeilijkheden

door middel

tueel te verwijderen

wordt aangelegd,

reikt tot in .60 meter diep

golfbreker

water. De technische

III.2.b.

de golfbreker

golfbreker

waarvan

van caissons

met
het

later even-

moet zijn.

geven de alternatieven

staande haven betrokken

waarin de be-

wordt de meeste problemen,

dit geldt met name voor de alternatieven
waarbij

door de

in de bestaande

D en E

haven werkzaamheden

moeten

plaatsvinden.

Tenslotte

dient nog opgemerkt

zijn en de eenheidsprijzen

te worden

gelden

nemer die over de hele wereld

kunnen

reeds ter plaatse

komen

werken

uitvoert,

heeft

(20 - 40% lager).

de som van III.l.a.

tot en met III.l.c.

het moeilijk

cijfers

weegbare

criterium

van kosten moet

bepaald

criterium

worden,

tabel

I11.2. niet mee-

wordt.

Na deze verklaring
proces

een lokale aan-

zal met lagere eenheidsprijzen

van het primaire

gerekend

aan-

ook voor de staf, en zijn

Voor de beoordeling

6.7., waarbij

globaal

voor een internationale

nemer die werkt met lokaal personeel,
materieel

dat prijzen

worden

van de waarderingscijfers

vervolgd.

Vermenigvuldiging

met de bijbehorende

normwaarde

alle secundaire

criteria,

aan het hoogste

waarderingscijfer,

Vervolgens

kunnen,

van de secundaire

de waarderingscijfers
tabel 6.9.

van alle waarnemingsen optellen

de waarderingscijfers

met nu be~alde
criteria

kan het evaluatie-

levert,

voor

op gerelateerd

tabel 6.8.

relatieve

en de daarbij

van ieder primair

waarderingscijfers

behorende
criterium

normwaarden,
berekend

worden,
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Tenslotte

wordt het beste alternatief

relatieve

waarderingscijfers

de bijbehorende

Alternatief

van de primaire

normwaarden,

D' komt als beste naar, voren,

zijn bij de beoordeling

vele aannamen

persoon,

is volledig

de primaire
resultaat

subjectief.
bepalen

alternatieven

en de geringe

en

Vooral

worden.

Niet

criteria

moeten worden,
zeker door één

de normwaarden

van

in hoge mate het uiteindelijke

evaluatie.
verschillen

wordt vooralsnog

dit resultaat

van de tertiaire

van de normwaarden,

van de numerieke

kortkomingen

gehouden.

criteria

criteria

oog bekeken

gedaan die later nagetrokken

maar ook het opstellen

met de

tabel 6.10.

moet echter wel met een kritisch
alleen

nu bepaald

Maar ondanks

deze te-

tussen de eerste vier

alternatief

D' als keuze aan-

D E E L

B

GOLFBREKERONTWERP
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In het kort samengevat
een golfbreker
- vaststellen
- bepalen

bestaat

het ontwerpproces

van

uit:
van de functie;

van de randvoorwaarden;

- spuien van alternatieve
- na toetsing

oplossingen;

aan de randvoorwaarden,

keuze van een

alternatief;
- uitwerken
Waarbij

van het definitieve

nog opgemerkt

ontwerpproces

voorwaarden

kan worden,

ook aandacht

de uitvoeringsfase.

waarvan

kan een kosten-baten

een belangrijk

analyse,

moeilijk

Tenslotte

hoewel

zijn. De kosten

criterium

moeilijk

uit aanlegkosten,
economische

schade.

van een ontwerp,

van aanpassingen

van veranderde

dat wil

in de toekomst

omstandigheden,

van een golfbreker

en secundaire

- bescherming

een beslissings-

- voorkomen

kunnen worden

functies.

tegen nadelige

toegangsgeulen

De primaire

effecten

gesplitst
functies

van golven

van baggerwerkzaamheden

bij de ingang van een

van de littoral

drift

(Lanqa+

zowel in toegangsgeulen

als langs

kusten;

schepen;

zijn:

in havens,

transport);
stroomgeleiding,

in

of op de kust;

haven door het afsluiten

- scheppen

ten

zijn.

De functies
primaire·

bestaan

en gekapitaliseerde

zeggen mogelijkheid

de

in geld zijn uit te

keuzecriterium

kan de flexibiliteit

aan

aan de rand-

ook een deel, zoals milieueffecten,

onderhoudskosten

het

moet worden besteed

in geld zijn uit te drukken,

gevolge

dat tijdens

Naast het toetsen

baten van een golfbreker
drukken,

ontwerp.

van een stroomvrij

manoevreergebied

voor
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De secundaire
- bieden
visueie

functies

zijn:

van kadefaciliteiten
geleiding

- fundering

voor invarende

schepen;

van havenlichten;

- mogelijkheden

De natuurlijke

tot het bieden

van recreatie.

randvoorwaarden

wind en stroomsnelheden

VIII. Daarnaast

een belangrijke

de locatie bepalend

zoals getijden,

golven,

maar ook bodemgesteldheid

aan de orde in hoofdstuk
aardbevingen

voor schepen;

komen

is de kans op

randvoorwaarde.

Verder kan

zijn voor de uitvoeringsmethode

ook voor het type golfbreker

in verband

maar

met het voorhan-

den zijn van materiaal.

Bij de alternatieven

is een onderscheid

naar type te

maken:
1. de rubble mound golfbreker
2. de monolitic

golfbreker

3. de compositè

(figuur i.1.);

(figuur i.2.);

golfbreker

(figuur i.3.);

4. de rubble mound golfbreker

met superstructure

(figuur

i.4.).

Verder kunnen nog worden
en de drijvende

genoemd,

het luchtbellenscherm

golfbreker.

ad 1. De rubble mound golfbreker

bestaat

gende lagen van stenen waarbij
aangevallen
zwaarste

sectie)

het oppervlak

wordt beschermd

(de

door de

stenen.

ad 2. De monolitic
hoekig

uit opeenvol-

golfbreker

caissonvormige

bestaat

uit een recht-

doos of gestapelde

blokken

die op de bodem van de zee worden gezet.
ad 3. De compositè

golfbreker

het betonelement
fundering

is een tussenvorm

waarbij

(caisson) rust op een rubble mound

zodat niet vlakke bodems

geen bezwaar

zijn.
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ad 4. De rubble mound golfbreker

met superstructure

is in feite weer een tussenvorm
mound golfbreker
Deze golfbreker

en de composite
heeft

van de

(energievernietiging

het talud) als van de composite

structie

golfbreker.

zowel het voordeel

rubble mound golfbreker

reikbaarheid

van de rubble

golfbreker

op
(be-

over de top). Bezwaar van deze con-

is dat in het geval van schade, zoals

bleek bij bezwijken
laatste

van grote golfbrekers

jaren, het opruimen

bemoeilijkt

in de

en herstellen

werd door achtergebleven

enorm

delen van

deze superstructure.

In het kader van dit afstudeerwerk
ontwerpproces

ingekort

door een directe

rubble mound golfbreker
van een superstructure

wordt nu het hele

waarbij

het eventuele

wordt mede ingegeven

- het voorkomen

van aardbevingen

onregelmatige

gebruik

later nog aan de orde komt. De

keuze voor een rubble mound golfbreker
van Keelung

keuze van een

voor de haven

door:
met als mogelijk

gevolg

zettingen;

- de grote diepte met daarbij
dus grote krachten

behorende

op een monolitic

hoge golven
en composite

en
golf-

breker;
- de aanwezigheid

In de volgende
aandacht

van groeve

hoofdstukken

besteed

kunnen

betreffende

alle mogelijke

ver-

die bij een rubble mound golfbreker

voor

komen, hoofdstuk

de natuurlijke
tiekeuze,

IX.

VII;

randvoorwaarden

hoofdstuk

- dimensionering
hoofdstuk

wordt nu achtereenvolgens

aan:

- een literatuurstudie
schijnselen

steen op het eiland Taiwan.

opgelegd

door de loca-

VIII;

van de dwarsdoorsnede

van de" golfbreker,
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VII.

RUBBLE MOUND GOLFBREKER

========================================

7.1. Inleiding

In het ontwerp
brekers
Rubble

en construeren

van rubble mound golf-

is door de eeuwen heen veel ervaring
mound golfbrekers

jaren gebouwd,
kan nagaan

worden namelijk

één van de eerste

van Egypte

al

duizenden

is voorzover

2000 jaar voor Christus

de golfbreker

opgedaan.

gebouwd.

men nu

Dit was

bij de haven van Phonos voor de kust

en had een lengte van ongeveer

Het is verbazingwekkend

2500 meter.

hoe men de zware stenen zoals

nodig voor een golfbreker

toen op zijn plaats heeft

gekregen.

Een ander voorbeeld
materieel

gebouwd

van een golfbreker
is, is de golfbreker

die met weinig
van Arviksand

(figuur 7.1.). De core

(kern van de golfbreker)

opgebouwd

met behulp

door telkens

rails de golfbreker
volgens

stenen voor de zogenaamde
stenen,

opgebouwd

armor layer gestort.

werden winches

ten gevolge

De helling

die zo

dan het evenwichtstaIud

na een periode

van golfaanval.

van dit verplaatsen

te voorkomen

Om de

op de goede plaats

gebruikt.

werd is steiler
ontstond

in zee. Ver-

op de core grotere

die toch 20 - 30 ton wegen,

te krijgen

vanzelf

van wagons over een

verder uit te bouwen

werden vanaf de wagons

werd

Om

(zetten) open plaatsen

werden meer en grotere

aan de top om na golfaanval

dat

stenen toegepast

toch een mooi regelmatig

talud te krijgen.

In de loop der jaren is het ontwerpen
golfbrekers
men havens
tuurlijke

steeds ingewikkelder

diep water bouwen waardoor
structies

geworden,

ging bouwen op plaatsen
wijze beschermd

werden.

werden.

en bouwen van
mede omdat

die niet al op naMen ging havens

de golfbrekers

in

enorme con-
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Eén van de eerste havens

die in diep water werd aangelegd

was de haven van Matarani

in Peru waar de diepte beneden

gemiddeld

zeeniveau

42,5 meter

is. De golfbreker

deze haven,

die gebouwd

een breedte

aan de voet van 122 meter

ton steen gebruikt

is tussen

1938 en 1941, heeft
en er werd 1,7.10

6

voor deze golfbreker.

De reden dat men ondanks

de geweldige

hoeveelheden

riaal,

die men nodig heeft voor een golfbreker

water,

toch.vast

golfbreker

voor

heeft gehouden

wordt verklaard

mate~

in diep

aan een rubble mound

door de voordelen

van een

rubble mound golfbreker:
- het is een duurzame
- de constructie

constructie;

is in staat onregelmatige

zettingen

te

volgen;
- bij geringe

schade kan de constructie

neren en reparatie. is meestal
- vaak is het materiaal

menten

worden

voorhanden

meestal

hoewel voor

kunstmatige

ele-

gebruikt;

- de constructie
matige

functio-

eenvoudig;

dichtbij

de cover layer tegenwoordig

blijven

is eenvoudig

aan te passen

aan onregel-

vormen;

- de bouw vereist

geen speciaal

- ook het bouwmaterieel
- de natuurlijke

personeel;

is niet uniek;

materialen

- er is veel ervaring

opgeleid

zijn vrij goedkoop;

met de bouw van rubble mound golf-

brekers;
- de grote energievernietiging
- bruikbaar

in alle dieptes,

lagen bij vrijwel

en na toepassen

is globaal

armor

gesproken

op de bodem komt een filterlaag,

en teen en de core wordt afgedekt
mary

layers waarvan

layer wordt genoemd

van filter-

elke grondslag.

Een rubble mound golfbreker
opgebouwd:

op het talud is gunstig;

als volgt

daarop de core

door secondary

en pri-

de oppervlakte laag de cover

(figuur 7.2.).
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De constructie
gesproken

van rubble mound golfbrekers

in twee methoden

- de core en daarover

zeeniveau

volgende

De core steekt dan boven ge-

zeeniveau

al dan niet drijvend

aangebracht

waarna vanaf zee

met behulp van kranen

van de golfbreker

omstandigheden

pen van het kunstwerk
kan worden

tot een aantal meters

de volgende

aangebracht.

Het functioneren
natuurlijke

dan de

aangebracht;

- de core wordt met steenstorters

lagen worden

layers worden van-

uit en vanaf de core worden

steenlagen

onder gemiddeld

worden:

heen de armor

uit de kust uitgebouwd.
middeld

verdeeld

kan globaal

(golfklimaat)

(golfbreker)

voorgesteld

wordt bepaald

door de

en de eigenschap-

zelf. Dit functioneren

door figuur

7.3.

7.2. Golfklimaat

7.2.1; Golfhoogte

Voor het functioneren

van een constructie

van de belangrijkste
hoogte

parameters

(met frequentie

golfhoogte

moet worden

voor genomen

bepaald

in een golfveld

van voorkomen)
aangehouden.

H~ig' het gemiddelde

deel van alle voorkomende

vanwege

omdat kortdurende
genivelleerd
Dorresteijn

gesproken

Meestal

wordt hier-

van het hoogste
Waarbij

van meestal

onnauwkeurigheden

derde

Hsig dan
± 6 uur,

en niet langer

stormen met hoge golven dan teveel

worden

of met behulp van de grafiek

en Groen waarin met behulp

Hsig te bepalen
de hoogste

de golf-

die als ontwerp-

golfhoogtes.

wordt uit een meetperiode

niet korter

in zee is één

van

van windgegevens

is (figuur 7.4.). Hsig is uiteraard niet
golf die voorkomt in een golf trein. Globaal

kan gesteld

worden

dat:
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gedurende

5% van de duur van de storm golven voorkomen

die 25% hoger zijn dan de E.
van die storm;
.
s~
gedurende 3% van de duur van de storm golven voorkomen
die 33% hoger

zijn dan de Hsig van die storm;
1% van de duur van de storm golven voorkomen

gedurende

die 58% hoger

zijn dan de Hsig van die storm.

- =
7.2.2. Duur

Nu komt dus als volgende

belangrijke

parameter

de duur

van de storm naar voren. De schade neemt progressief
(niet lineair)

toe met de duur van een storm. Waarbij

het verder nog van belang
vernietigend

is of in een storm direct

hoge golven voorkomen

golven wat lager ~ijn waardoor
elementen

optreed

toeneemt.

Er is dus aangetoond

of dat de eerste

rangschikking

en de weerstand

van de

tegen hogere

golven

dat.er een relatie be-

staat tussen de duur van de storm en de schade,

figuur

7.5., waarin n = t/T1/
met t = duur van de storm en
3
Tl/
is de periode van H . .
3 .
s~g
7.2.3. Regelmatige/onregelmatige

Naast de stormduur
gelmatig

aangetoond

Hoewel

zijn het Jonswap
son Moskowitz

spectrum

7.6., maakte Carstens
een zogenaamd

golven),
overeen,

Dit kan het

met twee onregelmatige
en g.ebruikte spectra

voor jonge zeegang

voor volgroeide

en het Pie~-

zeegang,

voor zijn onderzoek

B-spectrum

de Barentszee)

van belang.

de meest bekende

spec~Jm

dan wel onre-

aan de hand van een voorbeeld.

deed in 1966 proeven

golfvelden.

en groupiness

is ook het regelmatig

zijn van een golfveld

beste worden
Carstens

golven

figuur

gebruik van

(spectrum zoals voorkomt

en een N-spectrum

(theoretische

in

Neumann.

figuur

7.7. De H i en T.
komen voor beide
s g
s~g
echter uit figuur 7.8. is af te leiden dat

de golven met korte periode
hoger' en dus steiler

in het geval van N-golven

zijn dan de B-golven.
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Als gevolg van het steiler
eerder breken,
bij B-golven

de energievernietiging

die dus een hogere

doende bezwaarlijker
dan N-golven
structie).

zijn zullen deze golven
is groter dan

run up hebben

zijn voor wat betreft

(zie ook 7.4., functioneren

en zo-

stabiliteit

van de con-

Zelfs als naast de golf eigenschappen

het spectrum

hetzelfde

groepsfactor

de periode

trein voorkomende

is zal door middel van een
en breedte

golfgroepen

van in de golf-

moeten

worden aangegeven

omdat ook deze met een hoge gemiddelde
stabiliteit

ook

van de constructie

golfhoogte

de

beinvloeden.

7.2.4. Golfperiode

De algemene

formule

die, zoals later nog wordt

toond, veelal gebruikt
steengewicht
formule

op het talud van de golfbreker

H

Opvallend

is de

3

is dat de golfperiode

Dit wil echter geenszins
langrijk

T hierin niet voorkomt.

zeggen dat de periode

is voor de stabiliteit

talud. Modelonderzoek

naar

een dolos

zie 7.3. Golfbreker)

helling

beeld

leverde

resultaat

wel degelijk

het volgende
een invloed

7.2.5. Brekende/niet

De oorzaak

van het afnemen

nemende

periode

periode

de golfsteilheid

snelheden
plunging
inkomen.

bijvoor-

op, figuur

7.9.,

dus.

met toe-

zijn dat bij toenemen

afneemt,

de plunging

zijn, terw~jl

loodrecht

van de

breker

(figuur 7.10.) waarbij

de snelheden

ele-

golven

langs het talud groot
breker

in Hongkong

van de stabiliteit

zou kunnen

een surging breker

(kunstmatig

van de periode

brekende

niet be-

van een rubble mound

ment~

wordt

van het

van Hudson:
Ps

w =

wordt voor het bepalen

aange-

de

bij de

op het talud
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En het blijkt

dat de langssnelheden

dan de snelheden

loodrecht

Deze ene waarneming
zullen moeten

is niet voldoende,

volgen.

parameter

I

j _

aangeeft

parameter

daarvan weken
die de invloed

is de zogenaamde

'surf similarity

~

lAr>

IJ(

-~

Ju.~.
V-m

Omdat dus de steilheid
voorkomt

proeven ge-

in plaats van kunstmatige

De verbanden

toch iets af. De belangrijke
van de periode

meer proeven

Er zijn wel meerdere

zoals dolossen.

zijn

op het oppervlak.

daan met geheel quarry taluds
elementen

gevaarlijker

kan

J

T

\ji[

.

H

ILo van een golf in de parameter

worden gebruikt

voor het aangeven

van de

brekertype:

1,5'-'2,0 2,5 3~0 '3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

t

+

plunging

Door middel van proeven
) worden bepaald.

NZD gebruikt.

~~lapSing+surging

plunging+collapsing

spilling+plunging

van

1

kan nu de stabiliteit
Hiervoor

1-

surging

afhankelijk

wordt een nieuwe parameter

is het stabiliteitsgetal
waarbij geen
ZD
schade optreedt. De formule van Hudson (zie 7.3., Golf-

breker)

N

ZD

N

kan dan als volgt geschreven

worden.

=

golfhoogte

waarbij

nog net geen schade optreedt

(zero damage);
W

=

gemiddeld

~r

=

soortel~ke

50

Sr

relatieve

steengewicht;
massa van de stenen;
dichtheid

van de steen.
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Met de formule

1

van

kan een uitdrukking

voor H worden

afgeleid:

H

=

substitutie

in de formule voer het stabiliteitsgetal

levert op:

N

ZD

=

Uit proeven
het volgende
ker, figuur

met verschillende
verband

voor een volledig

1

van

tussen

talud te bereiken

breker

duidelijk

van ,

moment

'aanvalt'.

de invloed

7.2.6. Diep/ondiep

de volgende

langssnelheid)

collapsing

Met deze proeven

-

werd dus

Taangetoond.

water

dat de golven pas breken op
d

het talud,

dat wil zeggen -- ~ 3,0. Een diepte dus
Ho
de invloed van de bodem op de golven verwaar-

waarbij
loosbaar

is. In het geval van kleinere

golf echter

al voor het bereiken

en een gedeelte

dus alleen maar gunstig

diepte

zal de

van de constructie·

van zijn energie

verliezen

wat

is voor de te bouwen construc-

tie.

7.2.7. Lineaire/niet

Het voorkomen
hebben

de

zijn laagste punt op het

van de periode

Tot nu toe werd aangenomen

breken

stabiliteit

2 en 3. Uit nog volgende

(dat wil zeggen hoogste

op hetzelfde

plunging

quarry golfbre-

run up en run down blijkt

betreffende

run down bij deze waarde

terwijl

bleek nu

7.11. Het blijkt dat de minimale

ligt bij waarden
beschouwingen

taludstelling

lineaire

golfeffecten

van niet lineaire

voor de golfbrekerhoogte.

golven kan gevolgen

107 -

Een niet lineaire
worden

golf, figuur

7.12., kan voorgesteld

door een functie welke met een Taylor

wikkeling

benadert

kan worden,

waarbij

termen het niet lineaire

karakter

eerste

term) van·een

term

wikkeling

(de lineaire

voor een golfveld

Kl. a. cos (Wt
amplitude

nu alleen

Taylor

vergelijking

door

3

({.)t -

(OS

de golftop

.'a3• cos?

t - kx)

(fA)

meegenomen

2(Wt-kx»

enz.

(eerste en

dan ontstaat

een golf-

die er als volgt uitziet:

Met het gegeven

711COS z

h) +
""

?'l.=a.='IH

dat

niet op ,~ boven

wat dus kan betekenen
figuur

onderscheid

(ut _ kx.)

I

betekent
stil water

dit dus dat
ligt, maar hoger

dat een golfbreker

hoger moet

7.13.

Met de korte golftheorie
worden

van prof.

gemaakt

Battjes

kan nu

naar diep en ondiep water.

Met de korte golftheorie en een fourrierreeks
....
ling wordt voor ~1 gevonden

t.a2. k. (cosh kh).(2 + cosh 2.kh)
(sin h kh) 3
Wordt nu gekeken
het volgende

ontwikke-

....

naar de verhouding

~a
dan
T,

levert dit

op:
2kh

kh
~Id'
,,' aep wa ter

=

t.ak.' e

I

waarin

reeks ont-

en a de

.=K2.K~2.à2.'(1+cos

de eerste twee termen

tweede harmonische)

worden,

Zo kan de

is. De tweede term wordt dan

1

·n.

uitdrukken.

worden voorgesteld

loc' --

7l. ..

de hogere orde

- kx) , waarin Kl een constante

K2.K 2.a_2_.cos2·(wt 1
de derde term door K3. K

Worden

reeks ont-

(

H

,e

.'e

l.a.k

kh)3

L de golfsteilheid

is welke maximaal

ongeveer

0,1

kan worden,

dat wil zeggen dat in diep water de reeks snel

convergeert

en de tweede harmonische

nog ongeveer

10% van

de eer st;e is en de derde weer minder.

Wat dus betekent

de verhoging

blijft.

boven

stil water beperkt

dat

- lOS -

-

'1, ondiep

ia

!.a.k. (1.3)

=

water

(kh)

= k2h3

3

2

HL
7

(U) en dit bepaald

wordt het getal van Ursell genoemd

dus in ondiep water de invloed van de hogere harmonischen.
. H
Het getal van Ursell kan gesplitst wor d en l.n
d en (~) 2 ,
aangezien

het tweede gedeelte

de hogere

harmonischen

kleine

blijven

door een

golf terwijl men voor het geval U - '" spreekt

van een solitary
lineaire

alleen beperkt

van :. En indien U --0 is er weer sprake van

waarde

de lineaire

groot is kan de invloed van

wave, figuur 7.14., een duidelijk

niet

golf.

7.3. Golfbreker

7.3.1.

Helling

De taludhelling
gebruik

wordt meestal

minimaal

materieel
biliteit

zo gekozen

is en de constructie

te bouwen
realiseren

dat een flauwer

door de taludhelling.

om bij het ontwerp
natuurlijk
klimaat.

Uit modelproeven

doorsnede

ten gevolge

wil aannemen
figuur

de run up ook voor een
Het is echter het beste
uit te gaan van het

bij het aanwezige

met quarry

dat een golfbreker

is, boven-

talud beter

van een golfbreker

talud van de elementen

lijk gebleken

met het beschikbare

is. Men moet zich echter voor de sta-

dien wordt zoals later zal blijken,
deel bepaald

dat het materiaal7

golfbrekers

golf-

is name-

met een trapeziumvormige

van golfaanval

een evenwichts~rofiel

dat uit drie verschillende

delen bestaat,

zie

7.15.

Naast uitvoeringsmogelijkheden
~~n up wordt de taludhelling
gingen bepaald
materialen.

meestall:

de keuze bepaald
samenhang

van de gebruikte

wordt als taludhelling
3 of 2 : 3 gevonden

wordt door de drie genoemde

met de kosten.

en de

dus uit stabiliteitsoverwe-

door het evenwichtstaIud

In de praktijk

het buitenland

(materiaalgebruik)

voor

waarbij

factoren

in
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Aan de binnenzijde
met betrekking

van de golfbreker

vervalt

tot het evenwichtstaIud

tenzij overtopping

de factor

bij golfaanval,

optreedt.

7.3.2. Hoogte

De hoogte

van de golfbreker

de windopzet,
de eventueel

de golfhoogte
optredende

golfbrekerlichaam

door het getij,

en de run up. Daarnaast· kan

zetting van de ondergrond

of het

een factor zijn die wordt meegenomen

in de hoogtebepaling.
voor de golfhoogte
met bijvoorbeeld

wordt bepaald

Afhankelijk

van de functie wordt

een significante

golfhoogte

een overschrijdingskans

in de vijfentwintig

gekozen

van één keer

jaar.

7.3.3. Lagen

Een rubble mound golfbreker

is opgebouwd

uit verschillende

lagen:
~ de cover layer of primary
een eventuele

secondary

armor layer;
armor

layer;

- de under layers.
De cover layer, die over het algemeen
krijgt,

moet bestand

en moet bovendien
elementen

de meeste

zijn tegen golfaanval

voorkomen

door verdwijnt.

aandacht

en dergelijke

dat de onderlaag

tussen de

De under layers vormen de

overgang

van de cover layer naar de core en kan uit

meerdere

lagen bestaan.

fundering
liggende

De under layer moet een goede

zijn, afglijden

voorkomen

laag en moet voorkomen

stenen van de volgende

van de erboven

dat de onderliggende

laag door de openingen

wegspoe-

len.

In feite moet iedere laag als een filter werken
de twee lagen waar die tussen ligt. Er kunnen
het ware filtereisen
D1S filter
D8S basis

<

worden gesteld

voor

dus als

aan iedere laag:

5, 4 < D1S fil~er < 20 DSO filter <25 D8S filter
D1S bas1s
' DSO basis
' Dporieën.bovenlaag

>2
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Zodoende

is de porositeit

enorm belangrijk,

van de verschillende

niet alleen vanwege

lagen

de filterwerking,

maar voor de cover layer ook omdat de run up in hoge
mate afhankelijk

is van de porositeit

lagen om te voorkomen

en voor de overige

dat zich hoge inwendige

waterspan-

ningen ontwikkelen.

De porositeit

waarin

P

= aantal

W

= ge\'lichtvan de steen

t

= de dikte

r

Vervolgens

elementen

A

van de laag

volgt de dikte van de verschillende

aantal

n

lagen uit:

(\.I)'h
ts

t: n.kó·
waarin

per oppervlak

N

lagen van een bepaalde

steen in één

laag
kA = vormfactor,

zoals de naam al zegt afhankelijk

van de vorm en bovendien

van de plaatsings-

methode
~s

dichtheid

Het aantal benodigde

Nr

=

A.n.KA·

van de steen

elementen

per oppervlak

\..
%.

Plas)
100) \W

(1 -

De under layer moet in de constructiefase
meestal

wordt hier echter

laag voor genomen.
dimensioneerd
altijd

0,1 W

r

stabiel

van de bovenliggende

De cover layer wordt doorgaans

met de Hudson

zijn,

formule, hoewel

ge-

deze niet

even juist is zoals later wordt aangetoond.

de zeezijde

moet het daar heersende

ontwerpparameter
het golfklimaat
topping

is nu:

optreedt,

talud hierop

worden

genomen

in het beschermde

golfklimaat

Voor

als

en voor het binnentalud
gebied

tenzij

over-

dan moet de cover layer op het binnen-

gedimensioneerd

worden.
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7.3.3.1.

Plaatsingsmethoden

In feite zijn er twee plaatsingsmethoden
layer. Een vast patroon

waarbij

strak tegen elkaar worden

voor de cover

de blokken

gelegd.

passend

Eigenlijk

is er dan

geen sprake meer van een rubble mound golfbreker.
doorlatendheid

van deze afdekking

hoge onderdrukken

rekening

dien is er nauwelijks
energie

bezwaar

kozen

moet worden gehouden.

sprake van dissipatie

is het voordeel

strakke

bekleding

Bet

collaps".
wordt ge-

dat de stenen lichter kunnen

zijn als bij de nog te bespreken
het bezwaaz

Boven-

van golf-

is echter de "progressive

Als voor een dergelijke

De

is slecht zodat met

zodat de golven ver het talud oplopen.

grootste

en

plaatsingsmethode,

is echter dan wel dat als één steen door

wat voor reden dan ook uit het talud verdwijnt

ook

de omringende

stenen hun stabiliteit

verliezen

en bij

het heersende

golfklimaat

worden.

verplaatst

wordt bij een zwaar golfklimaat

Daarom

niet voor deze methode

gekozen.

De andere methode
nog onderscheid

is de pell mell plaatsing

gemaakt

kan worden

plaatsing

en plaatsing

volgens

voordelen

van pell mell plaatsing

er is een goede hydraulische
doorlatendheid,

bovendien

tussen random

een vast patroon.

ruwheid

zijn,

en een goede

is, in geval van schade,

over het algemeen

zekerheid

bij pell mell plaatsing

solidatie

van de laag. De plaatsingsmethode

eenvoudig.

lagen is over het algemeen

het afhankelijk

De

moge duidelijk

reparatie

overige

waarbij

De grote on-

is glijden

en convan de

random en dan is

van de uitvoeringsmethode

hoe dit ge-

beurt.

Bet meeste

onderzoek

naar de plaatsingsmethode

gedaan voor een dolos talud.
stabiliteit

getest van:

Zo is de invloed

is weer
op de
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w

W

de aanpassing
- de plaatsing

van de eerste under layer van __r/5 naar
van de dolossen

in een geometrisch

r/20;

patroon

plaats van random;
vermindering

van het aantal dolossen

in de cover layer

(dichtheid) ;

Uit het onderzoek

W

is naar voren gekomen

dat variatie

van

W

-7/5 naar

r/20 geen noemenswaardige

stabiliteit,
beperkte

dit is vooral

beschikbaarheid

van belang

van quarry

lagen. Het is echter wel mogelijk
heid weer te gering wordt
rekening

moet worden

van de elementen

de ~

waarde

steen voor de overige

dat dan de doorlatend-

Gebleken

een patroon

zeggen dat de stabiliteit
van plaatsing

in het geval van

zodat met hoge onderdrukken

gehouden.

volgens

invloed heeft op de

toeneemt.

zoals in figuur

is dat plaatsing

niet altijd wil
In het speciale geval

7.16. werd een stijging

(zie later) van 33 naar 43 geconstateerd.

Het is echter de vraag of deze stijging,
besparing,

opweegt

De invloed

van de pakkingsdichtheid

middel

van

en dus gewichts-

tegen de gecompliceerde

van modelonderzoek

uitvoering.

is aangetoond

met drie verschillende

door
dicht-

heden:
a. lichte pakking:

alle dolossen

rusten met twee punten

op de onderlaag;
b. gemiddelde

pakking:

pakking

waarbij

in ieder geval

een: goede _laag on tstaa t;
c. dichte pakking:

iedere dolos raakt met één punt de

onderlaag.
Met a, b en c voor één laag, omdat de porositeit
meerdere

lagen in alle drie gevallen

komt het verschil

het meest

gelijk

tot uitdrukking

voor

is (± 55%)
in de vorm-

factor KA (shape factor).
a.Kt.
b.K4

=
=

c.K.ó=

0,86 voor de eerste

laag, 0,85 voor de tweede laag

1,02 voor de eerste -laag, 0,94 voor de tweede laag
1,21 voor de eerste

laag,

1,14 voor de tweede laag.

in
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Buiten

het feit dat een lichte pakkingsdichtheid

uiterst

nauwkeurige

uitvoering

liteit

minder

zoals blijkt

blijkt

de golfoploop

de dichtheid,

7.3.3.2.

is ook de stabi-

uit figuur

7.17. En verder

(run up) afhankelijk

figuur

te zijn van

7.18.

Elementen

Vervolgens

wordt

of stenen

de aandacht

nu gericht

op de elementen

van de cover layer. Nadat het bouwen

brekers

jarenlang

laatste

vijftig

heeft

vergt

een

meerdere

steengewicht

gebaseerd

was op ervaring,

jaar veel onderzoek
formules

opgesteld

te bepalen.

verricht

van golf-

is de
en men

om het individuele

Het gewicht

van de afzonder-

lijke 'elementen van de cover layer wordt bepaald

door:

a. de vorm van het element;
b. de relatieve

dich.theid van het elementmateriaal;

c. de relatieve

dichtheid

d. de helling

en diepte van de zeebodem;

e. de golfdimensies
f •.taludhelling
g. porositeit

van het water;

zoals hoogte,

richting

en periode;

a~~ zeezijde;
van de cover layer;

h. dikte van de cover layer;
i. porositeit

en dikte van de onderlagen.

Bij de afleiding

van formules

voor het steengewicht

werd één element

afzonderlijk

bezien.

dat een golf het talud
krachten

op de steen.

is echter

alleen

rekening

I

w =
en

W·=

gehouden

gedaantes
J

1<, ~... ,~,~,

J

H

het moment
verschillende

van de formules

met de sleepkracht

Eén van de eerste

is, is de formule

verschillende

werken

Bij de afleiding

en de wrijvingskracht.
zo ontstaan

'oploopt'

Op

formules

van Iribarren,

die

die twee

kende:

1

. voor downrush

voor uprush
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waarin

K

1

=
=
=
=

~IJ

~s
,AA.

coëfficiënt
soortelijke

massa van water

soortelijke

massa van de steen

wrijvingscoëfficiënt

H

golfhoogte
taludhelling

Ol

Modelproeven

hebben aangetoond

dat de formule niet voldoet

indien niet de juiste waarde van Kl wordt gebruikt.

Kl is afhankelijk

ligt nu de moeilijkheid,
helling,
waarvan
van~

golfhoogte,

golflengte

JU

is afhankelijk

~

varieert

gevormde

formule

7.18.à)die

gebied bestrijken.
Hudson

zie figuur 7.18.a.
De meest bekende
formule

(H in

als volgt luidt:

3

J

K D • A . cotlU'l

waarin

en de waarde van

stenen. Naast Iribarren

afgeleid,

is echter de reeds genoemde

figuur

w =

een bepaald

is. De waarde

niet altijd hetzelfde,

van de plaatsingsmethode

zijn er nog vele andere formules
die tesamen

te bepalen

armor elementen

bij onregelmatig

van de diepte,

en de wrijvingscoëfficiënt~,

vooral de laatste moeilijk

is voor dezelfde

En hier

~

=

c<.

schade parameter

Hoewel nog veel gebruikt
perkingen.
brekende

De formule
golven,

is afgeleid

de maximale

(1 : 1,5), de formule
wordt geen rekening
is alleen bepaald

kent ook deze formule

voor regelmatige

helling

is afgeleid

gehouden

niet-

van het talud is 33,7°

voor quarry

met overtopping

voor de romp

zijn be-

(doorsnede)

steen, er
en de formule

van de golfbreker

en niet voor de kop. Verder komt er in'de formule nog een
parameter

KD (schadecoëfficiënt)

verschillend

is en afhankelijk

a. de vorm van het element;
b. de ruwheid

van het element;

c. de hoekigheid;

voor die voor elk element
is van:
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d. het golffront

op het moment van botsing;

e. de plaatsingsmethode;
f. de hoeveelheid

schade die wordt geaccepteerd;

g. de vooroever.

Met behulp

van modelproeven

te kwantificeren.
het regelmatig
nificante

Zo werd bijvoorbeeld
golfpatroon

golfhoogte

voor onregelmatige

= H 'I:

beter H
H

=

deze bezwaren

door Hudson voor

voor H in de formule

genomen.

de sig-

Nu is aangetoond

golven met een stormduur
kan worden

:zo

H '/3

is geprobeerd

gebruikt

dat

van 6 uur

in plaats

van

en voor stormen van andere duur wordt voor
H = HIJ • fit)

Haangeraden

[26J met f(t) = 0,93t 0,095
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Verder

is aangetoond

voor quarry

steen golfbrekers

de diepte bij de teen van de golfbreker
kerdiepte

bij afwezigheid

belang idjh;
voldoende

Indi:in ~

nauwkeuring,

(dt) en de bre-

van de golfbreker

>-2,8

blijkt

echter

indien ~

dat

(~)

van

~e Hudsonformule

=

1 moet H, af-

hankelijk
figuur

van H , met ongeveer 30% ver~oogd worden,
o
7.19. Het is dus ongunstig om een golfbreker

precies

in de brekerzöne

onderscheid

worden

gemaakt

zOne, de bovenstaande
en niet voor figuur
energie

verloren

te bouwen.Er

moet nog wel

naar de plaats

redenering

in de breker-

geldt voor figuur 7.20.a.

7.20.b. waar de brekende

heeft alvorens

golf al veel

op de golfbreker

aan te

vallen.

De meeste
waarde

onderzoekingen

zijn echter verricht

van de Hudsonf0rmule,

onbekenden
elementen
schillende

werden

verdisconteerd.

verschillende

~

omstandigheden~

Hudsonformule

waarin

is afgeleid

geweld werd aangedaan.

naar de ~

dan zoveel mogelijk

Zo zijn voor allerlei

waarden

ontstaan

Waarbij

het feit dat de

voor quarry

voor ver-

steen g?lfbrekers
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Vervolgens
hoewel

worden

de ~

waarden

deze dus feitelijk,

niet geldig

met uitzondering

zijn voor kunstmatige

in één tabel verzameld,

van Hudson,

van de kubus,

elementen

(zie later) ,

tabel 7.1. Verder wordt ~

wel eens de schadecoëfficiënt
hankelijk

uit de formule

van de schade

genoemd

ook

en is zodoende

af-

die optreedt

(fi-

(in procenten)

guur 7.21.).

Het blijkt

dat de resultaten

instituten

persé niet overeenkomen,

het niet eenduidig

afspreken

zal in de toekomst

moeten

Van de reeds genoemde
waarschijnlijk

als oorzaak

van de schade kenmerken,

bezwaren

dit

van de Hudsonformule

~ijn

de belangrijkste:

is afgeleid

meenemen

Hudsonformule

niet brekende

Laboratorium

nu voor rubble mound golfbrekers
waarbij

van de golfperiode:

voor regelmatige

golven.:"Het Waterloopkundig

opgesteld

dit heeft

onderzoeks-

verbeteren.

- het niet in de beschouwing
- de formule

van verschillende

nieuwe

met bovenstaande

in Delft heeft

ontwerpformules

bezwaren

rekening is gehouden,

van de

figuur 7.22.

5

is dus de parameter voor schade, welke dus van belang
2
is voor de armor stabiliteit. Zo komt een 52 van 1 à 3
stenen overeen met het 'no damage' criterium van Hudson,
terwijl

voor 5

is 8 á 17 stenen sprake is van zodanige

2

schade dat van falen kan worden

gesproken

omdat de onder-

laag bloot komt te liggen en een zogenaamde
collaps

progressive

kan optreden.

De formules,

die werden

nog de volgende
- de schade

conclusies

is afhankelijk

moge blijken
- de gradatie
belang,

afgeleid

van de taludhelling,

van de armor laag

paald door D50i

leverde

op:

uit tabel 7.2.;

de stabiliteit

uitmodelproeven,

zoals

D

85/D

15
wordt voldoende

blijkt van geen
nauwkeurig

be~
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- de stabiliteit

wordt niet bepaald

of de 'groupiness'.
wel in belangrijke

door het golfspectrum

tegenstelling

In

tot de run up die

mate wordt bepaald

door de 'groupi-

ness' van golven~
- de stabiliteit

van een armor laag op een doorlatende

co re is beter dan op een ondoorlatende,
formules

voor een doorlatende

4,4 en 1,25 hogere

waarden

dit kan in de

core door voor de coëfficiënten

te gebruiken

(respectievelijk

5,8 en 1,65).

De ontwikkeling

van allerlei

plaats gevonden

om van zoveel mogelijk

rubble mound golfbreker

kunstmatige

goede hydraulische

profiteren.

De elementen

- (ii) sterkte

te kunnen
en

gesplitSt:

van de constructie

(iv) reductie
- constructieve

als geheel~

van golfovertopping~
van golfterugkaatsing~

eigenschappen:

- (i) beperking

van individueel

- (ii) geschikte
- (iii) eenvoudige
- (iv) beperking

steengewicht~

productiemethode~
plaatsingsmethode~
zeegaand

- (v) structurele

sterkte

materieel

en schadekosten

voor plaatsing~

van het element.

geldt voor alle mogelijkheden

dat de som van aanleg-,

minimaal

moet zijn.

Akmon
Een in Nederland
loodrecht

en

van de elementen~

- (iii) reductie

onderhouds-

van een

eigenschappen:

- (i) stabiliteit

Verder

eigenschappen)

worden

heeft

ruwheid

kunnen naar hydraulische

eigenschappen

....
hydraulische

voordelen

(talud aan zeezijde,

porositeit~

constructieve

elementen

ontworpen

op elkaar staande

met een hoge porositeit

element

opgebouwd

aambeelden

uit twee

(figuur 7.23.)

(55 - 60%) en hoge K

D

waarde.
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Tetrapod
De tetrapod

bestaat

uit een centraal

vier poten die met onderling
zijn

lichaam met daaraan

gelijke

(figuur 7.24.). De voordelen

hoeken geplaatst

van een tetrapod

- ze zijn onder een steile hellin9

te plaatsen

zijn:

(3 : 4 of

zelfs 1 : 1) ~
- ten opzichte

van normale

quarry

steen kunnen

ze relatief

licht zijn~
- uitstekend

geschikt

voor het opbouwen

- door de goede energievernietiging
tetrapods
worden

op de cover layer van

kan de core eenvoudiger

doorgezet

waardoor

van twee lagen~

en tot grotere hoogte

constructie

over de top moge-

lijk is~
- de taluds kunnen opgezet

worden

gelijk aan het natuur-

lijk talud van het core materiaal~
- hergebruik

van tetrapods

is goed mogelijk.

Kubus
De kubus is het eenvoudigste

kunstmatige

zijn vorm wordt niet veel stabiliteit
volge van interlocking,
wichtselement

verkregen

het is dan ook duidelijk

dat daarom meer een tussenvorm

steen en kunstmatige
stellen

element,

elementen

dat in het meest

eiste steengewicht

door

ten geeen ge-

van quarry

is •.In feite kan men

simpele

geval,

indien het ver-

niet meer uit de quarry voorhanden

is een kubus gebruikt

wordt.

Tribar
Dit zijn drie cilinders
verbonden
waarin

zijn, figuur

7.25. De tribar is een element

zeker bij plaatsing

een grotere
kunnen

die in het midden met elkaar

vanuit

kans op botsingen

voorkomen.

van

hoge spanningsconcentraties

Een dergelijk
Dit geldt

zee, ten gevolge

element

wapening

ondenkbaar.

zwaarder

dan. 20 ton, wat ze meestal

voordeel

van een tribar

is dan ook zonder

zeker voor elementen
wel zijn. Het grote

is dat het in één laag aangebracht

een goede beschermingslaag

(cover layer) kan vormen.
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Accropode
De accropode
aambeelden

bestaat

met loodrecht

7.26. Het is het
Frankrijk

in feite uit twee op elkaar geplaatste

- hoge structurele

- eenvoudige
- besparing

twee uitstulpingen,

'jongste' element

ontwikkeld.

- het robuuste

daarop

figuur

en werd in 1980 in

De voordelen'van

de accropode

zijn:

sterkte;

element heeft

een hoge stabiliteit;

en economische

fabricage

en plaatsing;

het in één laag kan worden

op beton doordat

aangebracht;
- voor extra zwaar aangevallen
zoals de kop kunnen

dezelfde

gepast als in de overige
de blokken

hebben

delen van de golfbreker
blokgewichten

worden

toe-

doorsnede;

door hun eigen gewicht

al éen zekere interlocking

na plaatsing

welke na golfverwerking

nog

beter wordt.

Dolos
Dit is een element waarmee

beperkingen

1/5 tot 1/6 in vergelijking
bij dezelfde

golfhoogtes.

schip en is ontworpen
de werking

de formule
dolossen

verdisconteerd
werden

elementen.

kracht

iets dergelijks,

aan de kunstmatige
Uit veel proeven
ten gemaakt

van quarry

de sleepkracht

ge-

Bij de

de gewichtskracht

wordt

en de interlocking

hun stabiliteit

kon een vergelijking

worden.

is voor

En het is nu deze interlocking
elementen

is dat

Bij de aflei-

verwaarloosd.

maar de wrijvingskracht

verwaarloosd.

gedaan.

voorkomt

niet toepasbaar

en werd de traagheidskracht

weerstandskracht

onderzoeken

van Hudson werd uitgegaan

steen en werd als aandrijvende
bruikt

zijn

die daaruit

eigenlijk

en andere kunstmatige

ding van de formule

steen mogelijk

(figuur 7.27.). Naar

zijn zeer.veel

conclusie

van Hudson

tot

Het lijkt op het anker van een

in Zuid-Afrika

van dolossen

En de belangrijkste

met quarry

op het gewicht

waar-

ontlenen.

met andere elemen-
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Waarbij

de verschillen

a. het gewicht

dan vooral bleken

van ieder element

b. totaàl betonvolume

uit:

en de hanteerbaarheid;

per eenheid

van oppervlak;

c. aantal blokken;
d. wave run up;
e. fabricagekosten;
f. plaatsingsmethode.

ad a. In verhouding

kunnen dolossen

(figuur 7.28.). Bijvoorbeeld:
2% schade ~ rechthoekige

Waarbij

=

H

blokken

W

dolossen

W

gebleken

35

elementen.

dat voor dolossen,

overeenkomt

met de in werkelijkheid

dat deze ~
helling

dit criterium

niet geheel

van deze proeven

disconteerd.

Uit proeven
waarde

criterium
Later is

onvoldoende
optredende

correct

in de ~

is echter

afhankelijk

(figuur 7.29~.Voor

wordt het

waarde verook gebleken

is van de talud-

uitgegaan

van W/6 of

van W/10•

N. V.

waarin

Q

hoeveelheid

N

aantal elementen

beton

aantal

K~

=
=

P

=

porositeit

met n

V
Q

=

P

,

113

lagen

shape factor

volume van het element

n.K4, (1 - 100 )V

Hoe-

de lagen onder de dolos-

laag moet echter wel worden
W/4 in plaats

dat de

wordt later nog teruggekomen.

wel dus feitelijk
resultaat

'iton

maar ook voor andere

elementen,

schade, hierop

,ton

~.i

'7,5 ton

op het klassieke

kunstmatige

=

=
=

zijn

(25 ft)

men zich echter moet realiseren

van het aantal verplaatste

Q

7,62

W = 50

tetrapods

schade werd gebaseerd

ad b.,

veel lichter
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met V

=

W/~$

dolossen

ad c. N
n

o
==
V

Q bij

volgt nu dat het betonvolume

kleiner

kan zijn immers Wd 1
_, Wbl
/
o os
ok 6.

met ad b kan Q berekend

worden

voor bijvoorbeeld

113

= 2 ,

= 1,0 , P = 60% ~ Q = 0,8 V .

K~

= 0,8.

dus het aantal

ad d. De reductie

en 3,5% ten opzichte

blokken

de hoogte

W'L

elementen

van run up in geval van dolossen

op van 8,5% ten opzichte

besparing

(*---r,- )13 -_

0 ,_44

( 'W~)
Y

levert een

wat betreft

tot waar de run up reikt bij dezelfde

omstan-

digheden.

ad e. Uiteraard

is de fabricage

eenvoudiger

van rechthoekige

dan van bijvoorbeeld

pods. Maar daar staat tegenover
tuurlijke
zwaarder

condities
moeten

verplaatsingen

dolossen

blokken
of tetra-

dat bij dezelfde

de rechthoekige

blokken

na-

veel

zijn wat dus tot gevolg heeft dat
van deze blokken

moeilijker

en duur-

der zijn.

Het enthousiasme

betreffende

zich enkele ongelukken
waarbij

dolossen

hebben

werden

is wat getemperd

voorgedaan

gebruikt

De schade bleek niet alleen
elementen

dolossen

te bestaan

dolossen.

baar was er iets niet in orde met de individuele

laboratorium
waarvan

de individuele

Latere proeven
zware golfaanval
wegen,

modellen

van de elementen

Blijk-

sterkte

Tot nu toe werden bij.modelproeven

metalen

in overeenstemming

(portugal).

uit verplaatste

maar ook en vooral uit gebroken

van de dolossen.

in het

gebruikt

sterkte niet met de schaalfactor

met de werkelijkheid

hebben nu aangetoond

'ademen' van de laag.

was gebracht.

dat de dolossen

door hun interlocking

nadat

met golfbrekers

zoals in Sines

S"

is groter.

van rechthoekige

van tetrapods

1:

,

bij

als één laag be-

3
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Dit bewegen
elementen,

van de elementen,
wordt

bij dit bewegen
blijken

samen met de hen omringende

'rocking' genoemd
ontstaan

de maximaal

en de trekkrachten

op het raakvlak

toelaatbare

tot gevolg

bovendien

als projectiel

de breukstukken

op omliggende
dat enkele

elementen.

gebroken

van de golfbreker
elementen

heid geboden.

dolossen

wapening
echter
opneemt

bij toenemende

Onderzoek

of een betere

wel bedacht

plaatsingsmethode.

is zal bij wegvallen

zodat reparatie

grootte

op elkaar

om uit te zoeken of
gewenst

is waarbij
pas spanning

is wat dan in het

zeer duur. Verder

Bovendien

hiervan

is

bleek de schade

afhankelijk

de interlocking

noodzakelijk

en dat

in het beton

kan leiden.

elementen

Doordat

dat de sterkte

dat wapening

gescheurd

van wapening

is voorzichtig-

voordoen

is gewenst

tot corossie

nog meer dan bij andere

is gebleken

van de loodrecht

moet worden

zeewater

het toepassen

factor

kunnen

cementsoort

nadat het beton

agressieve

is gebleken

van de aansluiting

staande benen.

werken

tot bezwijken

op het talud,

zich spanningsconcentraties
ter plaatse

kunnen

Waarna

zeker niet als de gebroken

voorkomen

afneemt

kan hebben.

niet direct

Uit onderzoek

van de dolossen

te overschrijden

Hoewel uit proeven

leiden,

random

van twee elementen

spanning

wat breuk van de elementen

welke

te zijn van de

zo'n belangrijke

direct

schade optreden

is.

7.3.4. Co re

De core dient als fundering

voor de armor

zorgt de core voor een zanddichte
wel doorlatend
voor de armor

voor water,
layers.

mate een ondoorlatende
worden

dus golven

layers,

constructie.

De co re is

echter deze is niet

Zodoende

zo groot als

vormt de core toch in zekere

wand in de constructie.

teruggekaatst

daarnaast

Tegen de core

wat een extra kracht

armor en cover layer betekent,

wat weer oplichten

talud kan betekenen.

Bovendien

kan een ondoorlatende

glijden

laag tot gevolg hebben,

van de armor

core kent dit bezwaar

minder.

op de

van het
core

een doorlatende
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Vooral

als de core zich tot vlak onder stil water of

hoger uitstrekt
direct

kan dit een bezwaar

de verschillende

zijn. Dit bepaald

uitvoeringstechnieken,

'over de

top', dat wil zeggen vanuit

de kust wordt de core uitge-

bouwd met behulp van trucks,

de core steekt dan dus uit

boven gemiddeld

stil water

(MSL) en heeft dus meer terug-

kaatsing

tot gevolg

bepaalde

diepte wordt geconstrueerd

barges

dan wanneer

(steenstorters).

Bovendien

over de top het bezwaar
core geheel afvlakken
matig glijvlak
plaatsen

met zogenaamde
bestaat

(vergruizen)

hopper

bij de uitbouw

en zodoende

van de
een kunst-

voor de later op de core te

armor layers.

in de core blijkt

schreven

met de surf similarity

7.2.5.).

Voor

j

boven MSL plaats.

parameter

MSL komen,

Verder

voor fijnkorrelige
klein

ook te kunnen woiden be-

de fluctuaties

materialen,

de core ontstaan

in waterstand

Deze krachten

nemen toe bij afnemende

Bij constante

golfhoogte

golfperiode

j

,voor

)

>

binnen

gerichte

neemt de kracht

(of toenemende

van

krachten.

doorlatendheid.

j

tot voor toe-

waarde),

name gaat sneller met fijner materiaal
voor toenemende

zeker

voor kleine waarden

naar buiten

in

vinden

zullen de fluctuaties,

zijn. Door het verschil

en buiten

1 (zie paragraaf

in de orde 3 à 4 zal de waterspiegel

de core niet beneden

nemende

zee tot een

dat trucks het oppervlak

construeren

De waterstand

j

de core vanaf

deze toe-

en neemt

snel toe

3,0 nemen de krachten

weer af.

Het materiaal

voor de core kan in feite overal uit bestaan

als het maar in staat is de armor layer te ondersteunen.
Zand, koraal maar vooral
groeve)

wordt gebruikt

economische

run

randvoorwaarden.

wordt gebruikt

laag en de core een goede
om uitspoelen

(het 'afval' van een

voor de core al naar gelang de

en constructieve

zeer fijn materiaal

gebracht

quarry

filterlaag

te voorkomen.

Als echter

zal tussen de armor
moeten

worden aan-
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Ook kan een zandasfaltbitumen
spoeling

toegepast.

Uit-

komt dan niet meer voor terwijl de doorlatendheid

hetzelfde

blijft of zelfs toeneemt.

functioneren
treden

core worden

van de constructie)

Transmissie

van golven zal niet op-

(gunstig voor het te beschermen

terugkaatsing

wordt groter

cover layer besteed
op het binnen
topping

talud kan gunstig

biliteitzorgt,

ontstaan

kan voorkomen,

en dergelijke.
filterlaag,

zijn in geval van over-

als bindmiddel

en in de fundering

snelheden

aan de

voor een hogere

sta-

zou lager kunnen worden.

en filters

Door de golfbeweging
golfbr~ker

maar de

Het gebruik van bitumen

de golfbrekerhoogte

7.3.5. Fundering

gebied)

zodat extra aandacht

moet worden.

omdat bitumen

(zie 7.4.,

waardoor

in de

stroming met hoge

met als gevolg uitschuring,

Een filterlaag

meestal

drukverschillen

bedding

moet dit voorkomen.

layer genoemd,

piping

Deze

is niet nodig

indien:
a. de diepte groter

is als twee maal de golfhoogte;

b. het bodemmateriaal
fundering

stabiel

en sterk genoeg

te dienen bij de optredende

c. de bodem bestaan

is om als

stroomsnelheden;

uit hard en duur zaak materiaal

zoals

rots.

Het kan ook voorkomen
is als fundering

dat de bodem totaal niet geschikt

voor een golfbreker,

eerst de slechte grondslag
en een betere

fundering

in dat geval zal

weggebaggerd

worden

moeten worden

aangebracht.

Het filter wordt doorgaans

opgebouwd

Onderzoek

dat een filterlaag,

andere

D

15

Db'

85

heeft aangetoond

uit quarry

steen.
tussen twee

lagen, als volgt moet worden opgebouwd:

filter
as~s

D
<5,4<

filter
15 b
. <20,
D15 as~s

D50 filter
0
85 filter
b'
<25,
D50 as~s
D.
- b oven 1aag
por~een

>

2
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De dikte van de laag ligt in de orde van 15 - 30 cm.
Dit zijn theoretische
hiervoor,

waarden,

in verband

voering,

waarden

met grote

in

met onnauwkeurigheden

van 0,5 - 1,0 meter.

elementen

worden meerdere

past met voor iedere laag dezelfde
genoemd

maar met naar boven

afmetingen

de praktijk

in de uit-

Bij golfbrekers

filterlagen

ontwerpcriteria

enkele

hiervan

- de filtereigenschappen
- het filter heeft

OOstersehelde

werken

wielvoertuig
- toepassing

zijn:

enige weerstand

filter op zijn plaats

omdat

toegepast,

worden bij de productie

- er is een snelle controle

steen-

moet bestaan.

ook wel kunststoffilters

eigenschappen

als

ook zal toenemen

een laag uit een aantal maal de steendiameter
worden

toege~

toe wel steeds grotere

zodat dus de laagdikte

Tegenwoordig

gelden

vastgelegd;

tegen trek;

op het werk mogelijk

of het

ligt, zoals bijvoorbeeld

bij de

geschied

met het onderwater

rups-,

de "portunus";
onbeperkt,

dat wil zeggen geen randvoorwaar-

den meer wat betreft

het aanwezig

zijn van grind en

steengraderingen;
- nauwkeurigheid

vereist

bij verwerking,

kleine

zorgt direct voor het niet functioneren
- reparatie

is onmogelijk

duurzaamheid

schade

van het filter

zodat er speciale

eisen aan de

worden gesteld.

Het filter moet zich buiten de teen van de constructie
uitstrekken

omdat bij de voet een ontgrondingskuil

staat die de stabiliteit

kan aantasten.

De uitschuring

aan de voet van het talud is afhankelijk
1. de waterdiepte
2. de helling

van:

bij de voet;

van het talud;

3. de eigenschappen

van de aankomende

4. de korrelafmetingen

1 en 2 bepalen
functioneren

ont-

golven;

van het zandbed;

de reflectiecoëfficiënt

van de constructie) •.

(zie paragraaf

7.4.,
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De relatie

tussen de uitschuringsdiepte

coëfficiënt
figuur

wordt bij gegeven

7.30. en de relatie

en uitschuringsdiepte
voorgesteld

diepte voorgesteld

door

tussen de diepte bij de voet

bij verschillende

taludhelling

wordt

door figuur 7.31. De reflectiecoëfficiënt

pas belangrijk
kleiner

en de reflectie-

voor hellingen

steiler

dan 20° (niet ~conomisch)

wordt

dan 30°. Bij hellingen

zullen de elementen

stabiel

blijven.

Een laatste

punt wat van belang

aardbevingen.

Door het voorkomen

het aantal bezwijkmechanismen
fundering

toenemen.

gehee~ blijft

Indien een fundering

de golfbreker

is het dus verstandig

fundering
oploopt

van aardbevingen

te besteden

zijn

kunnen

met name ten aanzien van de

treden de schades voornamelijk

gebied

is voor de fundering

stabiel blijft

op aan het oppervlak.

Als

in tact. In aardbevinggevoelig
om extra aandacht

zodat de golfbreker

in het geval van een aardbeving

aan de

slechts

schade

en niet direct

bezwijkt.

7.3.6. Lengteprofiel

Het lengteprofiel
bepaald
dient

worden

van een golfbreker

door de functie van de golfbreker.

zich echter wel te realiseren

teit van de golfbreker
enorm belangrijk

Uit proeven

is gebleken

dat voor de stabili-

dat een invalshoek

van 90° het gunstigst

hiervoor

moet worden

treden van hoge stroomsnelheden.

is (figuur 7.32.).

gezocht

Bij brekende

op het talud zijn de langssnelheden

dat wil zeggen in verhouding
optreden

Men

is.

met de golfbreker

loodrecht

altijd

de hoek van inval van de golven

met dolossen

Een verklaring

zal nagenoeg

ten gevolge

golven
klein,

met de langssnelheden

van golven die onder

hoek dan 90° invallen.

in het op-

die

een andere
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Tot 600 blijkt
nemen.

de stabiliteit

Dit kan verklaard

van het dolostalud

worden

tere resultante

in langsrichting

ook de kleinere

golfhoogte

de geringere

diepte

doordat

ondanks

bij kleinere

die voorkomt

talud. De snelle toename

invalshoek

loodrecht

snel af ten

in het vlak van het

na 600 heeft wel tot gevolg

golfhoogte

direct

hoek, nu

over het talud een rol speelt. Na

van de snelheid

dat bij dezelfde

de gro-

ten gevolge van

600 neemt de invloed van de langssnelheid
opzichte

af te

een kleine

verandering

in

schade op zal leveren.

7.3.7. Kop van de golfbreker

Bij het ontwerpen
realiseren

van een golfbreker

zal men zich moeten

dat de 'kop' een ander ontwerp

middendoorsnede.

De redenen hiervoor

- de kop is onafhankelijk
altijd blootgesteld
- de diffractie

vraagt als een

zijn:

van de windrichting

nagenoeg

aan golfaanval;

rond de kop zorgt voor een hoge statische

druk op de constructie

ten gevolge

waterstandsverschillen

voor en achter de constructie;

- door de convexe

Al met al vraagt
wicht

vorm is de mate van interlocking

de kop een goede kromming

(in de orde van 50%, terwijl

of een flauwere

7.4. Functioneren

7.4.1. Stabiliteit

< , <

in een middendoorsnede

en schade

is de 'surf similarity'

criterium

3.

een ge-

taludhelling.

voor stabiliteit.

schade treedt op in de zogenaamde
met 2

geringer.

van de golfbreker

Zoals reeds opgemerkt
een belangrijk

van

en meer steenge-

voor tetrapods

wicht van 1,6 à 2,0 keer het gewicht
wordt aenomen)

van het optreden

resonantie

parameter

De meeste
conditie

~
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De schade bij modelproeven,

maar ook in werkelijkheid,

wordt

waarbij

uitgedrukt

hoewel

in schalen

de ontwerpgolfhoogte,

in feite de run up belangrijker

liteit,

als schade parameter

1. geen enkele

beweging

2. de elementen

wordt

is voor de stabi-

gebruikt.

van de elementen,

bewegen

maar blijven

(0 - O,S)H;

op hun plaats,

(O,S - O,9)H;
3. enkele

elementen

een storm
golven),

verplaatsen,

(door zowel regelmatige
maar de cover

4. een onstabiele

in het begin van

als onregelmatige

layer blijft

stabiel,

laag, meer elementen

bij voldoende

worden

(0,9 - l,S)H;

verplaatst

duur van .de storm treedt bezwijken

dien de duur beperkt
zijn dat kleinere
(1, '5

vooral

blijft

kan de constructie

golfaanvallen

op. Innog zodanig

verwerkt .kunnen worden,

- 1, 8 ) H;

5. de cover

layer wordt

Een veel gebruikte

in korte

>

tijd vernietigd,

schade. parameter

l,8H.

is het stabiliteits-

g.etal N •

s

N s· =

ns) 13, H
(S ...- 1) v.{.

Nadeel

van N

verschillende
menten,

s

'IJ

is dat verschillende
hellingen,

digingspercentage.
dolossen

gedaan

tot andere

elementen

Dit heeft

reparatie

in verhouding

na een

door de grote

is dan van andere

gevormde

zijn. Daarom
elementen

op geringe

en beschamet

In tegenstelling

tot gevolg

dat de schade aan

'zware' storm

tot nieuwbouw

is reeds opgemerkt

kleiner

oppervlakteruwheid

is de schade meer dan recht evenredig

golfbreker

beter

voor

vorm van de ele-

naar het schadepatroon.

een dolos

dolossen

bestaan

Ook nu weer zijn veel proeven

met de golfhoogte.

Verder

waarden

golfsnelheid,

plaatsingsmethode,

dat hoewel

porositeit
elementen

schade bij extreme

zodanig

onvoordelig

is dat
is.

de stabiliteit

en de goede

van

interlocking

de veiligheidsmarges

moet bij toepassing

als dolossen

en

worden

van speciaal
gedimensioneerd

golfhoogte.
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7.4.2. Run up en run down

Run up is van belang
moet worden

(figuur 7.33.)

om te bepalen

(afhankelijk

hoe hoog de golfbreker

van overtopping)

biliteit

van de cover layer elementen.

finieerd

als -de verticale

en het laagste

De run down, gede-

tussen de stil water

punt tot waar de golf zich

down kan zodoende
afstand

afstand

en voor de sta-

positief

of negatief

lijn
(run

'terugtrekt'

zijn), bepaald

de

onder of boven MSL tot waar de zware cover layer

elementen

moeten worden

down zijn bepalend
- golfsteilheid

toegepast.

Voor de run up en run

(zoals uit de latere afleiding

volgt) :

H/L;

- taludhelling
- porositeit

van de armor layer;

- relatieve

diepte

- hydraulische
moeilijk

diL;

ruwheid

te bepalen

van het oppervlak,

welke echter

is, zeker bij random plaatsing;

- hoek van inval.

Een volledig

theoretische

nog niet mogelijk,
langrijke
daarbij

beschrijving

daarom wordt de invloed

parameter

afzonderlijk

nog uitgesloten

worden

voorgesteld

f(H, T, h,

H,T,h,l/m

bij afwezigheid

T

golfperiode

h

diepte bij de teen

l/m

=

=
dW=

run up

d
~

viscosi tei t

zwaartekrachtversnelling

=

taludhelling

De relatie

o

golfparameters:
van de constructie

van de bodem voor de constructie

van het zeewater

p = dynamische

wordt

kan optreden

en de constructie

d' ()(.., "f )

de inkomende

golfhoogte

dichtheid

golfveld

~w ,.)A.-I

H

de helling

Meestal

voortussen
kan

door:

I/m, R,
bepalen

basis).

is

van iedere be-

door de constructie

(oftewel een ondoorlatende

de run up, het inkomend

R

getoetst.

dat er overtopping

en dat zich golfvoortplanting
doet

van het fenomeen

(1)

-

îr =

130 -

een dimensieloze

parameter

tieken van de golfbreker

die de physische

beschrijft

karakteris-

die bepalend

zijn

voor de run up.

"t

is een functie

van:

- de vorm van de armor elementen
- ruwheid

van het oppervlak

- doorlatendheid

van de armor lagen

- eigenschappen
- constructie

;r

van de onderlagen
type en methode.

geeft dus al de moeilijkheid

formule

voor run up te bepalen.

de termen

in

(1)

dimensieloos

aan om eenduidig
Door

d

~IIJ'

worden

een

en h kunnen

gemaakt:

o

(2)

Re getal waarin

de snelheid

Di t kan verder ui tge.werkt worden:

(kortegolf theorie

.#hlol

1fih. h

is het omgekeerde

wordt voorgesteld

door de golfsnelheid

Door een goede combinatie
lengte dimensie

worden

individuele
R _ ,,/.. H
H - ~ (h'

snelheid

r.,

Re,

element

o; ,

en de snelheid

(weerstandscoëfficiënt)

R
H

bestaat

hebben,

uw ruwe

betekent

dit

zoals die voorkomen,~eCD

onafhankelijk

~,1)

(2):

(3)

die een vast loslaatpunt

dat bij de hoge Re getallen

door de

Dan volgt uit

"IJ/
I )

Omdat de cover layer van de golfbreker
elementen,

in (2) kan de

door de karakteristieke

van een waterdeeItje.

1

h' 'Ui'

van de variabelen

voorgesteld

lengte van een golfbreker

~

waarde

is van Re.(3) wordt dan

(4)

- 131 -

De run up kan nu ook als functie
worden

geschreven:

%

diep .....
Tater dat wil zeggen

I

o

h
R
H

de golf ondervindt

zijn onbelangrijk:

m

=

>3,0,

=>

geen invloed van de bodem
L

van de golfsteilheid

'

~ (~o

0(..

I

f)

(Sb)

tdn

1 V%.

met de formule voor

Formule

oe.

volgt nu uit

=

(Sb) geldt alleen voor constructies

taluds,

bij hellingen

vloed van de bodem,

flauwer

met steile

dan ± 1:10 wordt de in-

in dit geval het talud, te groot.

Nu kan dus voor elke soort elementen
behorende

(Sb)

eigenschappen

JV

met zijn daarbij

de run up en run down worden

bepaald.

Proeven

met een dolos talud, voor wat betreft

run down geven een toename
zien voor toenemende

1>

van de run up en run down te

1 .

waarde van

Voor waarden

4,0 is de run up en run down nagenoeg

figuur

7.34. Voor waarden

groter

voor cotan

oorzaak

Cl(.

is de langere

afstroming

ook gevonden

constant,

3,0 is de run down
,0(.

= 2,0,

de

weg bij 1 : 3 voor run up zodat
en niet over het oppervlak

is in proeven

voor ruwe quàrry

van run up en run down

1>

1">

van

tot

komt.

De trend die zichtbaar

toename

van

= 3,0 dan voor cot.an

meer water penetreert

voor

run up en

stenen

met dolossen
en quadripods,

met toename

4,0 constante waarden.

werd

van

1

en
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Zoals reeds opgemerkt
negatief

kan de run down positief

zijn.

>

- Run down

0 dat wil zeggen de run down komt nooit

uit beneden

MSL, interactie

vindt plaats
van)

elementen

o

=

- Run down

1<

steen

1,6).

dat wil zeggen de run down komt precies
van

1

(glad oppervlak

is kleiner

1

=

dan 1,6 voor ruwe

1,6) .

<: 0 dat wil zeggen de run down komt tot

- Run down
beneden

zijn dan 1,6 voor quarry

(glad oppervlak

tot MSL, de waarde
hellingen

van run up en run down

boven MSL. Dit komt· voor bij waarden

die veel kleiner

of andere

MSL. Omdat golven breken

3<

dit dus voor

Terug

dan wel

3,0 geldt

3,0.

naar de formules,

van de eerste

door combinatie

in (4) ontstaat

twee termen

1>

voor

uitdrukking

de volgende

voor de run up:
R
H

=

HL 2

(

cp

0

L

,

I

0

""""hl h' 'ii'

~:t)

(6a) .

HL 2
h~ is getal van Ursell

(U)

importantie

en niet lineaire

inkomende
gesteld

van lineaire
golven

waarvan

en beschrijft

de lineaire

door ~ en de niet lineaire

de relatieve
effecten

effecten

door

worden

een lineaire

indien

=

van de voortplantingssnelheid

en niet lineaire

~~2

.(

ilJf)

de niet lineaire

golf geeft als verhouding

is als

(kh)?

term. Andersom

nu:

HL
R
H

gaat

indien

dan H/h gaat U _'O en overheerst
korte golven).

van
tussen

1

H/h veel groter

(6a) wordt

lengte)2

a.ep e

(ho)2. Vergelijking

twee

voor-

(karakte~~st~eke

":.L

meestal

van

U -

term

2

""""hl

~

en overheerst

(kh)Z veel groter

de lineaire
o

0')

]:.

, m ' m '

ol. ,

is

(theorie

1)

due
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Met behulp

van laboratoriumproeven

kan nu de run up als

functie van het Ursell getal worden bepaald,

bij constant

blijvende!

,~ , ~
, zie figuur 7.35. Uit figuur 7.35.
m
valt op dat bij gelijkblijvende
relatieve diepte, ~, maar
toenemend

Ursell getal de run up toeneemt

maar dan weer afneemt
Het schil tussen
uit figuur

tot een maximum

als gevolg van breken

van de golf.

rubble mound en een gladde helling

7.36. waaruit

neemt bij toenemende

dat de ,run up af-

tevens blijkt

relatieve

blijkt

diepte ~. De stabiliteit

van de golfbreker

is voor run up en run down verschillend,

Hedar ontwikkelde

voor beide gevallen

biliteitsformules.

Uit deze formules

hellingen
baseerd

steiler

is gebleken

dan 1 : 3 het ontwerp

sta-

dat voor

moet worden ge-

op de run down formules.

7.4.3. Reflectie

Golfvoortplanting
a. diffractie

en transmissie

achter de golfbreker

dat de golfbreker

Praktijkmetingen

hebben

overeenkomt

van een aankomende

in breking

op het talud, terugkaatsing

missie).

nogmaals

wat belangrijk

golf gaat dus verloren
tegen het talud

door de constructie

\'laarbijde voortgeplante

van de binnenzijde

dat dit niet

in de haven.

De energie

en voortplanting

(trans-

golf bij het bereiken

van het talud gesplitst

teruggekaatste

is.

waar voortplanting

werd geconstateerd

is voor het ontstaan van seiches

door

Hierbij wordt

ondoorlatend

echter aangetoond

met de werkelijkheid,

door de golfbreker

(reflectie)

kan ontstaan

om de top en b. overtopping.

er vanuit gegaan

haven

verschillende

wordt in een

golf en een voortplanting

de

in.

Er bestaan

in feite twee methodes

van reflectie

voor de voorspelling

en transmissiecoëfficient

mound golfbreker.

door een rubble
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Beide methodes
a. relatief
worden

zijn echter beperkt

lange inkomende

gemaakt

b. niet brekende

golven

van de lineaire
golven

energievernietiging

tot:
zodat gebruik

kan

lange golf theorie7

op het talud zodat de enige
bestaat

uit'wrijving

over het

talud~
c. cover layer bestaande

Het verschil

tussen beide methodes

(Madsen en White,
externe

steen.

is dat methode

1976) een aparte berekening

(op het talud)

en methode

uit quarry

van de

en interne dissipatie

11 (Madsen, Shusang

en Hanson)

I

voorsteld

de dissipatie

in één keer berekend.

Methode

I is gebaseerd

op het feit dat analyses

zijn voor de berekening
reflectiecoëfficiënt)
vlakken

van dissipatie

latend raamwerk.

(en daarmee

van ruwe ondoorlatende

en voor de dissipatie

kleinere

nog kleinere

stenen kan worden gesteld
bestaat

latend oppervlak

met daaronder

op een ondoorlatend
vormige

golfbreker

hoekige

doorlatende

Wel dient de trapezium-

constructie

in een recht-

met dezelfde

hydraulische

golfbreker

(bij-

Q door beide moet gelijk zijn). Hoe

dit in zijn werk gaat is te vinden
1976, H 153 wave transmission
Indien nu de diepte

gens de reflectie

ondoor-

een structuur die lijkt

als de trapeziumvormige

en de golflengte

dat een rubble

dan te worden vertaald

de afvoer

een co re van

uit een ruw, nagenoeg

raamwerk.

be-

een laag van

stenen en daaronder

mound golfbreker

waters.

door-

Omdat een rubble mound golfbreker

aanmerkelijk

voorbeeld

de

taludopper-

in een rechthoekig

staat uit een cover layer met daaronder

eigenschappen

bekend

of periode

in Coastal

through

Engineering

trapezoidal

(h ), de inkomende
Ö

bekend

is kunnen

en transmissiecoëfficiënt

break-

golf H.
~

=

2a.)

achtereenvolbepaald

worden:

~
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a. bepaling

externe

senteerd

dissipatie,

in Energy

dissipation

of the Waterways,Harbor
en met gegevens

b. bepaling

and Coastal

hydraulische

equivalente

inclusief

van de trapeziumvormige
uitgedrukt

kan nu met Madsen:
structures",
through

tievelijk
Waterways,

vol.

"Discussion

through

lat'

=

TII·RI·ai

lar' = RllaI

= RII·RI·ai

De transmissie

poreus

structures"

engineering

to

respecthe

de reflectie

TIl van de overgebleven

en reflectiecoëfficiënt

rubble mound gelfbreker

energie

werdt

van de trapezium-

worden nu:

a.
~

In tegenstelling

tet methode

benadering

censtructie

de lineaire

I gaat methode

van interne

wordt hierbij

7.37. De secties

en externe

verdeeld

11 uit van een

dissipatie.

De

in vijf _secties,fi9Uur

I en V kennen geen problemen,

lange golf theorie,

Madsen bepaalde
tie.

"Closure

De overblijvende

T

integrale

through poreus

in een amplitude:

TllaI

vermige

al is bepaald

of wave transmission

en Madsen:

and Coastal

woräen bepaald.

uitgedrukt

(waar-

en run up

100, 101 en 102 van Journalef

Harber

de

en de resterende

in de amplitude

RIl en transmissiecoëfficiënt
energie

porositeit

gelfbreker)

structures"

wave transmissien

Rlai;

doorsnede

"Wave transmission

Konde:

poreus

De

zijn de ~geometrie van de golfbreker,

materiaaleigenschappen

golfenergie

=

zoals vermeld

rechthoekige

is de

te bepalen.

golf is al

Nadat

vol. 102

en helling

RI' van de helling

dissipatie.

voor bekend moeten

engineering

ruwheid

van de everblijvende

interne

zoals gepre-

on a rough slope, Journal

als oppervlakte

reflectiecoëfficiënt,
golfamplitude

met de methode

hier geldt

voor sectie 111 geldt wat

voer een rechtheekige

deorlatende

censtruc-
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Dus' alleen

voor de secties

nog opgesteld

worden.

teitsvergelijking
waarden

Om

van de continui-

en bewegingsvergelijking

111 en V ontstaan

mission

IV moeten de formules

Door het oplossen

die aansluiten

berekenen

11 en

op de grenzen

formules

through

trapezoidal

te verifiëren

computer

I,

zijn te

1978, H 129 wave trans-

breakwaters).

of beide methodes

zijn met de werkelijkheid

met de secties

die met-een

(Coastal Engineering

met randvoor-

in overeenstemming

zijn modelproeven

guur 7.38. en 7.39. De resultaten

gedaan,

van methode

fi-

I zijn in

de figuur aangegeven
door een N (~en

met een O(RO en TO) en methode 11
TN). Uit de figuren blijkt de trans-

missiecoëfficiënt

vrij goed overeen

refleétiecoëfficiënt
lingen aanzienlijke
mogelijk

geble~en

waarschijnlijk
bepalen

vertoont

vooral bij flauwere hel-

afwijkingen.

Het is tot nu toe niet

deze verschillen

moet de oorzaak

te verklaren

worden

van de run up aan zeezijde.

wat betreft

transmissie

de porositeit

De aanwezigheid
ook belangrijk

voor

zijn:

met de golflengte,

en omgekeerd

is evenredig

van de golfbreker

met de porositeit

bij het

evenredig

en de breedte ,van de golfbreker~

- de reflectiecoëfficiënt
en de breedte

kunnen

is evenredig

en de doorlatendheid

met de golfhoogte

gezocht

maar

De conclusies

en reflectie

- de transmissiecoëfficiënt

blijkt

te komen, maar de

met de golflengte

en omgekeerd

evenredig

en doorlatendheid.

van een core en de plaats van de co re is
voor de reflectie

uit figuur

en transmissie

zoals

7.40.

7.5. Conclusies

7.5.1.' Benodigde

Om

een golfbreker

gebleken
name:

gegevens

te kunnen

uit het voorgaande,

orrtwerpen zijn, zoals is
vele gegevens

nodig. Met
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E~!~~!~~_~~2~Y~~~
- wat is de functie van de golfbreker;
1. bescherming
2. beperking

tegen golven?
aanzanding

havenmond?

3. stroomgeleiding?
- hydrografische,

klimatologische

en golf gegevens;

- bodemsamenstelling;

~~~~~~~!~~-~~~~Y~~~
- gegevens
quarry,

betreffende

zo niet wordt de quarry

of worden

kunstmatige

- relatieve
- vorm,

een eventueel

dichtheid

ruwheid

elementen

voorhanden

steen dan aangevoerd
gebruikt

van het zeewater

en interlocking

zijnde

(en welke)?

ter plaatse;

van de armorstenen

(ele-

menten) ;
welk materieel

Een probleem

bij de constructie?

is vaak om aan deze gegevens

is uitgebreid
kelijk

is inzetbaar

veldonderzoek

omdat de gegevens

te komen. Vaak

en een meetprogramma

niet bij voorbaat

zijn. Dit kan een enorme vertraging

noodza-

voorhanden

van het ontwerpproces

tot gevolg hebben.

7.5.2. Ontwerpcriteria

Een golfbrekerontwerp

wordt

in eerste

1. de taludhellingen;
2. kruinhoogte
3. gewicht

boven MSL;

van de diverse

4. dikte van de diverse
5. kruinbreedte
6. eventuele

steenlagen;

lagen;

van de golfbreker;

filterlagen

zie ook figuur 7.2.

instantie

bepaald

door:
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ad 1.
Voor de stabiliteit

(run up) is een flauw talud voordelig.

Bij een flauw talud echter is de hoeveelheid
bruik

aanzienlijk.

te houden

wordt

een maximale
binnen

materiaalge-

Om het materiaalgebruik

een talud aangehouden

(kosten) beperkt

van ongeveer

1 : 3 met

van 2 : 3. Dit geldt zowel voor het

helling

als buitentalud.

ad 2.
Voor de hoogte
opzet,

van de golfbreker

getij en run up ten gevolge

hoogte.

Voor de golfhoogte

bladzijde

overtópping

golf is, afhankelijk

golfbreker

golf-

dat dit niet de
van de toegestane

gekozen.

De run up

kan met figuur 7.41. worden
h

onder voorwaarde

wind-

Hsig gekozen, op

wordt meestal

wordt nu een golfhoogte

voor een quarry

deining,

van een bepaalde

103 werd echter reeds opgemerkt

hoogst voorkomende

bepaald

is bepalend

>

dat -

H

3,0.

ad 3.
Het gewicht
worden

Wr

van de primary

bepaald

PS' ~.

:a

waarin

(cover layer) kan

met de formule van Hudson:
3

H

voor H meestal

regelmatige

armor Jayer

Hsig wordt gebruikt,

golven kan zoals op bladzijde

maar voor on115 werd uitge-

legd beter

=

H

H '/ . f (t) met i (t)

=

0,93 t'

o

095

worden

.
gebru~kt.

10

fs

is de dichtheid

d

is de zwaartekrachtversnelling

KD

is de stabiliteitsparameter

(of schadecoëfficiënt)

zie bladzijde

waarbij

golven

van de steen

114 en verder,

de gegeven

K

D

waarde

(element)

,

voor on reqe Lmat.Lqe

nog met 0,87 vermenigvuldigd

moet worden

A -

fs - fw
fw

waarin

p", de

dichtheid

van het zeewater

is
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(j..

t

is de taludhelling
is de duur van de storm.

Verder

geldt nog voor de cover layer:

is de waterdiepte

<

strekt de primary

armor layer zich uit over de hele

1,3H en komt overtopping

voor dan

constructie;

< 1,3H maar komt geen overtopping

- is de waterdiepte

voor

dan strekt de cover layer zich uit van de bodPID aan zeezijde tot de hoogte
bekken

bepaald door golfaanval

in het haven-

aan de binnenzijde;

> 1,3H en komt overtopping

- is de waterdiepte
strekt de primary
beneden

armor layer zich uit van

laagwaterniveau

waterniveau

aan zeezijde

(1,0 - 1,5)H

tot ongeveer

laag-

aan havenzijde;

- is de waterdiepte

>

1,3H maar komt geen overtopping

dan mag de bekleding
baseerd

voor dan

aan de binnenzijde

op het golfklimaat

De secondary

geheel zijn ge-

in de haven.

layer strekt zich uit onder de primary

van ± (1,0 - 2,0)H onder MSL aan zeezijde
laagwaterniveau
natuursteen

aan de havenzijde.

is ongeveer

50% van het gewicht

(dus niet 50% van het gewicht
elementen).

Het minimumgewicht

layer wordt

echter bepaald

layer

tot iets onder

Het gewicht

armor layer als deze zou zijn uitgevoerd

dat bijvoorbeeld

voor

van de

van de primary

in quarry steen

van eventueel

kunstmatige

van de seconda~J

armor

door het golfklimaat

zoals

tien keer per jaar voorkomt

omdat de

constructie

ook tijdens de uitvoering

stabiel moet zijn.

Het gewicht

van de under layer stenen

is ongeveer

van de erboven

lig0ende

lagen geleidelijk
grootste

armor stenen.

over in de core waarbij

stenen zo mogelijk

zijn tijdens

122, de stenen moeten
de constructiefase.

gaan de

in de core de

aan de buitenkant

legd. Het gewicht van de co re stenen
zie bladzijde

Vervolgens

1/10

worden ge-

is niet van belang,
echter we L stabiel
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ad 4.
De dikte van de verschillende lagen wordt bepaald met de
formule

=

met n

aantal stenen in dwarsdoorsnede laag (meestal 2)

W

steengewicht in die laag

1s

=
kA =

dichtheid van de steen
laagcoëfficiënt afhankelijk van het element
(tabel 7.3.)

ad 5.
De topbreedte van de golfbreker wordt bepaald met:
.

B

=

m'.

W'

kÁ'(rj~)

met m'

=

13

het aantal cover layer elementen op de top,
minimaal 3

KA

vl
Ks

laagcoëfficiënt, zie ad 4

=

d

gewicht van het cover layer element
dichtheid van het element
zwaartekrachtversnelling

ad 6.
Voor de filterlagen gelden de volgende ontwerpcriteria:
D15 filter
DS5 basis
De dikte

<

D 5 filter
D50 filter
DS5 filter
5; 4 < 1
<. 20; Db'
<: 25; D
::>2
D15 basis
50 as~s
.
por~ën
bovenlaag

van het filter ligt in de orde van 15 - 30 cm maar

deze neemt toe bij groter wordende stenen. Het gewicht van
de steen ligt in de orde van 0,1 - 100 kg. Ook zal in de
praktijk een laagdikte van 15 - 30 cm niet zo nauwkeurig
kunnen worden aangebracht, vandaar vaak dikkere filters.
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7.5~3. Slotopmerkingen

1. Een optimaal

golfbrekerontwerp

van eisen tegen minimale

voldoet

kosten.

uit: zie figuur 7.42., waarin
kapitaliseerde

reparatie

kapitaliseerde

economische

gevolge

aanlegkosten,

schade

2. In de loop van heb hoofdstuk

is gebleken

Omdat, ondanks
is gebleken
criteria

veel modelonderzoek,

kan een ontwerp

van paragraaf

7.5.2.

in het totale ontwerp.
wordt vastgesteld

Waarbij

7.2. moeten

omgekeerd

twee

bepalen.

in ontwerp-

uit de criteria

een eerste schatting
een definitief

relevante
worden

dit modelonderzoek

in hoeverre

ten

zijn

ontwerp

zal de invloed van de ter plaatse

de te bouwen golfbreker
paragraaf

te verwerken

Voordat

ge-

men niet in staat

zoals voorkomend

slechts

=

dat enorm veel

van een golfbreker

al deze variabelen

ge-

en c

Vooral de laatste
te bepalen.

het functioneren

b

(uitvallen haven

zijn moeilijk

variabelen

zijn opgebouwd

en onderhoudskosten

van falen golfbreker).

kostenfactoren

De kosten

=

a

aan het programma

getest

heid van het onderzoek

gebruikt

genoemd

in

in een modelonderzoek.

dan bijvoorbeeld

de formule van Hudson

.dat de formule

variabelen

van

toepasbaar

moet aangeven
is, en niet

wordt om de nauwkeurig-

aan te tonen.
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HOOFDSTUK VIII.

LOCATIE EN NATUURLIJKE OMSTANDIGHEDEN

=======================================================

De nieuwe
gepland

diepzeehaven

is in eerste

in een naar het westen beschermde

kust op ongeveer
haven,

van Keelung

7 kilometer

De diepte

bocht

in de

ten westen van de bestaande

figuur 8.1. Uit de dieptelijnen

dat er geen sprake

instantie

is op te maken

is van een langzaam. aflopend

is al vrij snel aanzienlijk.

strand.

Bovendien

be-

staat de kust niet uit vlak land maar uit heuvels
dus de ruimte voor terminals
locatie

dus het voordeel

niet nodig

beperken.

Hoewel

heeft dat baggeren

die

deze

vrijwel

is moet aan de andere kant veel land wor-

den afgegraven,

geëgaliseerd

ruimd om terminals

Natuurlijke

of met explosieven

te kunnen

opge-

inrichten.

omstandigheden:

1. land en bodemcondities:
De geologische

gegevens

zijn zeer beperkt.

bodem voor de kust bestaat

uit rots en zandtransport

langs de kust komt nauwelijks

voor. Ten gevolge

de grote diepte kan het baggeren
achterwege

blijven.

over de bestaande

De heuvels

de terminals

van

dus grotendeels

zijn nog wat gegevens

haven bekend,

langs de kust bestaan

worden gebruikt

zee moeten

Verder

De zee-

figuur 8.2.

uit rots en kunnen

voor de aanleg van de golfbrekers

en

die in ieder geval voor een gedeelte

in

worden

uitgebouwd.

2. zeecondities:

~!~j_9!:~·
Het getij bij Keelung
hoewel

er perioden

daags karakter

bronnen

zijn dat het nagenoeg

heeft.

van de waterstanden

heeft een dubbeldaags

karakter

een enkel-

Tabel 8.1. geeft een overzicht

zoals die door verschillende

werden gepresenteerd.

-
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~~::~~~~~=~.
Ten aanzien
handboeken
I

van stromingen
weinig bekend.

opgemerkt

kunnen

is behalve

gegevens

uit

Zoals reeds in hoofdstuk

4 stromingen

onderscheiden

worden:

- de Kuro Shio, een warme golfstroom~
- de moessonstroom~
- stromen

ten gevolge

van stormdepressies~

- getijstromen.

Van de stroomsnelheden

is het volgende

- Kuro Shio: gemiddelde
het percentage
kleiner

ongeveer

groter dan ongeveer

0,75

m

Is~

1,0 mis is

dan 20%~

het percentage
ongeveer

groter

kleiner

dan ongeveer

1,5

m

Is is

4%.

- moessonstroom:

50% van de tijd is de snelheid

dan 0,5 m/s~

ongeveer
dan 1,0

snelheid

bekend:

100% van de tijd is de snelheid
m

kleiner

Is~

stormdepressies:
met windkracht

weinig

gegevens

bekend,

10 kan een stroomsnelheid

een storm
van 0,5

m

Is

tot gevolg hebben.
- getijstromen:
moet rekening
tussen

in het noorden
worden

2 - 3 knopen

De belangrijkste
de nieuwe haven
moesson

noord-oost

moesson

de kustlijn.

m

Is).

die voorkomen

zullen waarschijnlijk

richting

komen.

(Keelung)

met stroomsnelheden

(1,0 - 1,5

stromen

tot gevolg hebben.

ter plaatse

van

de noord-oost

zijn, die echter niet uit
De naam zegt het al, de

zal stroming vanuit het noord-oosten
De getijstromen

Bij eb is de richting

bij vloed de richting
west.

gehouden

en de getijstromen

dezelfde

van Taiwan

omgekeerd

daarentegen
zuid-oost

is, namelijk

volgen
terwijl
noord-
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Naast deze kennis uit handboeken
meetgegevens

bekend,

zijn slechts

enkele

zie figuur 8.1. De snelheid

bij de bestaande havenmond blijkt te variëren tussen
m
m
0,5 en 2,25 /s met een gemiddelde waarde van 0,6 Is.

Golven.
Omdat geen gegevens over golfmetingen
worden

de wel bekende

voorspelling
gegevens

beschikbaar

windgegevens

van de golven

gebruikt

te maken.

1980 zijn dagelijks
Het bezwaar

gemiddelde

windsnelheden
gemiddelde

nogal uitgemiddeld

worden,

periode

van 6 uur zou daarom beter

stellen

van snelheidsgroepen

procentuele

verdeling

windrichtingen
met 8.3.12.

worden bepaald,

uitgedrukt

en de

tabel 8.3.1. tot en
tot en met 8.3.12. blijkt

juni,

uit richtingen

wil· zeggen ongeveer

een meet-

zijn. Na het vast-

~uli en augustus

de wind uit zuid-oostelijke

In percentages

is dat

kan nu per maand de

Uit tabel 8.3.1.

voornamelijk

bekend.

over de snelheidsgroepen

de wind, op de maanden
wanneer

in windrozen,

1966 tot en met 1975 en

van een 24 uurlijks

hoge snelheden

om een

De maandelijkse

van 1913 - 1977 zijn verwerkt

figuur 8.3. Voor de periode

zijn,

richting

na .
blaast,

tussen N en E te komen.
is dit meer als 57% (dat

210 dagen per jaar), waarvan

47%

tussen NNE en ENE. Uit tabel 8.4. blijkt verder dat
gedurende

95%, dat wil zeggen ongeveer

de dagelijks

gemiddelde

windsnelheid

ligt. Hogere windsnelheden

345 dagen,

beneden

komen vooral

14,0 mis

voor in de

tweede helft van het jaar.

Verder moet rekening
Stormen

worden

met een snelheid

gehouden

van meer dan 32 mis

12 op de schaal van Beaufort,
De tyfoons
algemeen

die bij Keelung

worden

voorkomen

uit zuid of zuid-oostelijke

met een frequentie
(figuur 8.5.).

met tyfoons.

van ongeveer

tyfoons

(120 km/u),
genoemd.

komen over het
richtingen

en

1,5 keer per jaar
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Met het gegeven

dat de haven gesloten

de tyfoon betekent

dit dat de haven,

de tyfoon van 2 dagen,

zal zijn tijdens
met een duur van

3 dagen per jaar

(1%) gesloten

zal zijn.

Uit tabel 8.2. blijkt
periode

echter dat in de onderzochte

van 11 jaar slechts

éénmaal

een windsnelheid

van 31,3 mis werd overschreden

en niet

jaar zoals de tyfoonfrequentie

pretendeert.

schil kan door twee factoren

bepaald

1,5 keer per
Het ver-

worden.

De fre-

quentie

van 1,5 keer per jaar geldt voor heel noord

Taiwan,

hetgeen

Keelung

de frequentie

niet hoeft

periode.

worden

Daarnaast

voor gemiddelden

gedurende

uitgemiddeld

in die lange
bepaald

van 10 minuten

sprake kan zijn van tyfooneen meetperiode

van 24 uur.

kunnen nu met behulp

van Groen en Dorresteijn,

zijn ook de strijklengte

van de tabel

figuur 8.6., de bijbehorende

worden berekend.

iedere windsnelheid

over

het kan dus zijn dat

over een periode

Met de windgegevens

golfhoogtes

snelheid

is de schaal van Beaufort

zodat er gemakkelijk
condities

is de gemiddelde

van 24 uur bepaald,

hoge snelheden

dat ook bij

op 1,5 keer per jaar ligt.

Zoals reeds opgemerkt
een periode

te ~mpliceren

Naast de windsnelheid

en de maximale

van belang

windduur

voor de bepaling

bij
van

het golfklimaat.

Voor de gekozen

locatie

zijn alleen golven uit rich-

tingen

tussen NW en E van belang

lengte

(fetch) van deze richtingen,

figuur 8.7. zijn samengevàt

Uit voorgaande
is het volgende

studies

*

(60,0%). De strijkopgemeten

in tabel 8.2.

naar havenlocaties

betreffende

uit

de windduur

op Taiwan

naar voren

gekomen:

* "Report on engineering
of coal unloading
Consultants

study an preliminary

en reclaiming

International,

facilities"

Tokyo.febr.

1984.

design
Pacific
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max. windduur

gem. windduur

18 uur

6 uur

5,0 -

5,0 mis
m
7,0 Is

8 uur

4 uur

7,0 -

9,0 mis

11 uur

5 uur

9,0 - 10,0 mis

30 uur

7 uur

10,0 -

48 uur

10 uur

windsnelheid

Worden deze gegevens

uitgezet

in een figuur,

8.8., dan kan door deze waarden
worden voor de gemiddelde

Dit betekent

en maximale

voor de snelheden

worden afgelezen

een grafiek

figuur
getekend

windduur.

die eenvoudig

kunnen

in de grafiek van Groen en Dorresteijn

(figuur 8.6.) het volgende

voor de gemiddelde

en maxi-

male windduur:

windsnelheid

gem. windduur

max. windduur

2,5 mis

18 uur

6

uur

5,0 mis

11 uur

5

uur

7,5 mis

10 uur

4,5 uur

10,0 mis

36 uur

7,5 uur

12,5 mis

46 uur

9

uur

48 uur

10

uur

mis

15-17,5-20-25-30

Met deze gegevens
het maatgevend
nificante

en figuur 8.6. kan, afhankelijk

zijn van strijklengte

golfhoogte

van

of duur, de sig-

en periode bepaald

worden,

tabel

8.5.

Met de bekende
meetperiode

of maximale

uit tabel 8.4. voor een

van 11 jaar kan nu een cumulatieve

quentieverdeling
golfhoogte

frequenties

bepaald

fre-

worden voor de significante

en periode

afhankelijk

windduur,

tabel 8.6.

van de g,emiddelde
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Op logaritmisch

papier uitgezet,

figuur 8.9., blijken

de waarden

van R.
en T . voor niet te grote overs~g
s~g
schrijdingskansen
op een rechte lijn, baanselectielijn

genoemd,

te liggen.

De significante

golfhoogtes

verdelingsfunctie

=

P(R)

kennen een statistische

die er als volgt uitziet:

exp [ -(l-k(R-a)/o<.)

l

l/k

Waarin PCB) de kans is dat de significante

golfhoogte

kleiner

is aan R. Een dergelijke

verdelings-

functie heet een extreme waarde verdeling,

afhankelijk

van de k-waarde

nog in drie

of gelijk

kan deze verdelingsfunctie

andere worden onderscheiden:
k

< 0: Frechet verdeling

k

=

k

> 0: Weibul verdeling

0: Gumbel verdeling

De Weibul verdeling

is de meest gebruikelijke

drie. Enig herschrijven
lingsfunctie

van deze

levert dan de volgende

verde-

op:
b

P (R)

exp

_ (R~C)

P(R) is nu de kans dat de golfhoogte

groter of gelijk

is aan R. In de formule voor P(R) is c de waarde van
het snijpunt van de rechte lijn door de waarnemingen
en de as met golfhoogtes.
meestal

de waarde

a bepaald

Met het gegeven

dat b

1,0 heeft kan nu de waarde van

worden.

De vergelijking

wordt nu

1 (H-c)

a

van de rechte lijn
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Het is echter bijzonder

belangrijk

van a en c van waar de rechte
het blijkt

voor de waarden

lijn getekend

immers dat de punten

wordt,

vanaf overschrij-

10 à 20% pas op een rechte lijn liggen.

dingskans

Door een ander startpunt
locatie,

bij dezelfde

van een meter worden

kunnen," afhankelijk

overschrijdingskans
geconstateerd

een studie van Mathematisch
schouwingen
publicatie

probleem

getiteld

"Be-

en getijbeweging"

van de deltacommissie,

hier beschouwde

afwijkingen

zoals blijkt uit

Centrum,

over stormvloeden

van de

(een

1960). Bij het

ligt het beginpunt

bij

H

~ 0,9 m en zijn de waarden van a en c respecs
tievelijk 1,2995 en 0,15 waarmee

P(H )
5

H - 0,15
5
exp - ( 1,2995 )

Bij de nu bepaalde
ning gehouden
nemingen.

overschrijdingslijn

met eventuele

is geen reke-

inhomogeniteit

van de waar-

Zo is het in feite niet correct

om waarden

--

van het hele jaar te extrapolere1;l omdat de hoogste
_golven in de wintermaanden:optreden.
van een overschrijdingslijri
daarom

voor de wintermaanden

een andere en realistischer

opleveren.
de golven

Volgens-Van

in de wintermaanden

nog verder

en niet gevaarlijke

kan

frequentieverdeling

der Ham van het KNMI

seerd worden door een selectie
vaarlijke

Het opstellen

*

moeten

gehomogeni-

uit te voeren naar gedepressies

(oorzaak van

een storm).

Tot nu toe is de periode
gebleven.

nagenoeg

Echter door middel

ling voor de windsnelheden
gerelateerd

vloeden

van de frequentieverde-

is de significante

aan de significante

* Rapport Deltacommissie,
en getijbeweging,

mat isch centrum.

buiten beschouwing

periode

golfhoogte.

beschouwingen
bijdrage

over storm-

van het mathe-
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De aldus gevonden

punten kunnen

in een figuur. Het directe

.

worden uitgezet

verband

tussen H

is de golfsteilheid.De golfsteilheid
in de praktijd
Lo

=

1,56 T

.s

het verband

s

tussen 0,05 en 0,03, met de formule
waarbinnen

en T moèt liggen worden bes
s
figuur 8.10. De waarden bepaald met Groen en

paald,

tussen H

Dorresteijn

liggen dus inderdaad

binnen

deze grenzen.

1

opmerking
Figuur

en T

H ILo varieert

kunnen nu dus de grenzen

2

s

8.6. welke is overgenomen

"zeegolven"

van Groen en Dorresteijn

uit de zogenaamde
methode.

voorkomen

is afgeleid

Sverdrup-Munk-Bretschneider

Zodoende hadden

gevolg~van

uit het boekje

het aflezen

de onnauwkeurigheden

(SMB)
als

in figuur 8.6. kunnen worden

door de formules

van de 5MB methode te ge-

bruiken:

gHsig
U 2
w
gTsig
U
w

=

0,283 tan h [ 0,0125

cf> 0,42 ]

7,540 tan h [ 0,077

0,25

~t ;::.
6,588 exp [(0,0161(ln~)2

(1 )

f

(2)

- 0,3692 lntp+

w

2,2074)

gF

ü"""2
w

'/1.

+ 0,8798 ln

cp J

(3)

= 4>

waarin

U

w

t

(4 )

=
=

=
~ =

F

waarin

de windsnelheid
de windduur
de strijklengte
een dimensieloze

formule

windduur
maatgevend

(4) slechts geldt als bij de gegeven

(3) correct

is.

parameter

is·en dus de strijklengte

F
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In het andere geval, dat de windduur
en dus

maatgevend

worden.

Hoewel nauwkeuriger,

van de formules
informatie

opmerking

is het gebrUik

dus veel tijdrovender.

betreffende

engineering,

vol. 1, paragraaf

2

ficante

is geen onderscheid

golfhoogte
opgewekt

in tyfoons.

in "gewone"

doordat

in 'windsnelheid

en richting

fetch oppervlakken

stormen

stormen

gemaakt

en golven ontstaan
verschillen,

er grote variaties
per plaats

blijven

golfklimaat

ontstaat

fe,tch oppervlak
de golven,

had. Bij tyfoons

val en verandert

de richting

groei van de golfhoogte

De energieverdeling

en wordt de aan-

van een golf lijkt voor wat befunctie,

de golf niet alleen energie

0

in de richting

0

met de werkelijkheid

van een golfveld

laat zien, figuur 8.12. Verandert
het gearceerde

en de gekartelde

richtingen,
waar een

gekromde

golfkammen

de richting

gedeelte

nu naar

van figuur 8.11.

lijn van figuur 8.12. golfenergie

zijn die overblijft
en omgeving

figuur 8.11.

uit richting

maar ook in dicht daarom heen liggende

dan blijkt

een con-

in feite iedere keer geremd.

Dat wil zeggen bij een windrichting

dit komt overeen

aange-

is dit niet het ge-

sneller

op de cos2f

treft de richting

een volledig

niet. Bij de "gewone"

de wind, en daarmee

.sta~te richting

optreden

en richting

zijn klein,

werd een rechthoekig

bovenaanzicht

zo

en tijd. De

waarin windsnelheid

constant

nomen waarin

tussen

van de fetch en duur bij tyfoons veel

gecompliceerder

ontwikkeld

voor de signi-

Toch zijn er wel degelijk

is het bepalen

redelijk

zie Coastal

12.5.

verdelingsfunctie

golven

Voor meer

de 5MB methode

Bij de nu bepaalde

0<.

cp

(3) niet klopt moet een andere waarde van

bepaald

heeft

is,

werkt.

en als beginwaarde

in richting

te
~
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Het restant

van de golfenergie

(golfhoogte)

uit. Stel nu dat het één uur stormt vanuit
o en één uur vanuit
te benaderen

richting~,

durende

van de energie

de één uur durende

In de Share Protection

uitgaande

van maximale

Manual,

vol.

van gegevens

windsnelheid

oplevert
werd ge-

storm uit richting

o.

1, paragraaf

gepresenteerd,

betreffende

wind, de luchtdruk

de maximale

de energie

die opgebouwd

3.73 wordt een berekeningsmethode
waarbij

door in rich-

groter als 1 uur aan te houden

dat de extra tijd precies

die overblijft

richting

dan is de golfhoogte

met Groen en Dorresteijn

ting ~ een windduur
zodanig

dempt

de straal

in het "oog"

(centrum),

en de verplaatsingssnelheid

van de tyfoon,

Hsig en Tsig bepaald worden. De resultaten van deze berekening in vergelijking met de resultaten

met behulp

van de tabel van Groen en Dorre-

steijn moet. dan uitmaken
ficante

golfhoogtes

als bovengrens

Omdat op dit moment
.voorkomen

geen gegevens

in de omgeving

en de voorgestelde
uitgevoerd,

is deze afweging

van tyfoons,

achterwege

worden,

zijn voor het definitieve

die hieronder

nimmer

voldoende

Groen

van de maximale

ondieptes

waardoor

de golfgroei

6 uurs

en Dorresteijn
windduur

Er wordt geen rekening

eventuele

kan

zijn geweest1

in de methode

met name ten aanzien

nog

on twez'p,

zouden beter

fetch bepaling.

overschr~j-

zijn 24 uurs gemiddelden,

- onnauwkeurigheden

zijri,

gebleven.

zijn dat de nu bepaalde

eens kort samengevat

gemiddelden

bekenà

die

dus niet kan worden

figuur 8.9., om redenen

- de windsnelheden

van signi-

wordt toegepast.

van Keelung

berekening

Het moge duidelijk
dingslijn,

welke verdeling

of eilanden

en

g,ehouden met

in de fe'tch baan

geremd kan worden 1
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- onnauwkeurigheid

bij het bepalen

van de baanselectie-

lijn;
bij het vaststellen
rekening

gehouden

van de baanselectielijn
met inhomogeniteit

is geen

van de waarne-

mingen;
- door het ontbreken

van een energiespectrum

significante

periode

direct gerelateerd

significante

golfhoogte.

steilheden

periodes,

wat belangrijk

op het golfklimaat

komt

aan de orde.

Voor een definitief

ontwerp

moeten plaatsvinden

en zullen waarnemingen

natuur

en

van een golfbreker;

- de invloed van tyfoons
nauwelijk

meerdere

kunnen voorkomen

is voor het ontwerp

aan de

Uit figuur 8.10. blijkt

echter dat bij één golfhoogte
daarmee

is de

een berekende

zal dus meer onderzoek

overschrijdingslijn

uit de
moeten

verifiëren.

Vooralsnog

wordt echter

de overschrijdingslijn,

getekend

in figuur 8.9., aangehouden.

windduur

komt een golfhoogte

meter

o , 1 •10

betekent

Bij een maximale

van 9,25 meter dus voor met

een kans van 0,1% per jaar. Aangezien
jaar bedraagt

zoals

de meetperiode

dit dat de golfhoogte

11

van 9,25

in deze periode
-~ x 219 x 24 x 11
28,0

28 uur de gemiddelde

Nu de golfhoogtes
van de bekende
shoaling

blaast heeft

maximum

windduur

diepte bij Keelung
de golfhoogte

waarin

is (figuur 8.8.)

zijn, kan met behulp

en de daaruit

volgende

voor de havenlocatie

De wind die over het wateroppervlak

echter een verhoging

bij de ku?t tot gevolg
besteedt.

21 keer voorkomt,

op open zee bekend

coëfficiënt

worden berekend.

rv

en hieraan

van
wordt

de waterstand
eerst aandacht
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Windopzet
Windopzet

of stormsurge

bij het bepalen

is een belangrijke

van de hoogtes

open zee of langs de kust.
Windopzet

bestaat

van constructies

uit een verhoging

ondiepe

in

Zo ook dus voor golfbrekers.

die aan de kust tot aanzienlijke
In een relatief

parameter

van de waterspiegel

waarden

kan oplopen.

zee als de Noordzee

kan sprake

,

zijn van een windopzet
bleek tijdens
rijkste

de watersnoodramp

oorzaak

water blaast

van windopzet

van 1953. De belangis de wind die over het

en op het scheidingsvlak

door middel van een schuifspanning
op het water. Andere
waterspiegel

'

in de orde van 3 meter zoals

oorzaken

water - lucht

krachten

uitoefent

voor de verhoging

van de

zijn:

a. bet astronomisch
b. drukverschillen

getij;
in de atmosfeer;

c.· aardrotatie;
d. neerslag;
e. oppervlaktegolven

,Het voorspellen

met bijbehorende

van de stormsurge

omdat vele variabelen
De shore protection

moeten

golfopzet.

is niet eenvoudig

worden verdisconteerd.

ruanual van 1977 beh~ldeld

drie

methodes:
1. hydronamische
na integratie

differentiaalvergelijkingen

waarin

over de diepte en bij vaste bodem

alle andere variabelen
2. de quasi statische

worden meegenomen;

methode

die uit 1 ontstaat

na

een aantal vereenvoudigingen;
3. methode

met behulp

schillende
gesteld.

plaatsen

van monogrammen

die voor ver-

op de aarde kunnen worden

op-
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Hierbij

gaat het echter bij alle drie methodes

stormsurge

in het geval van een hurricane

in zoverre

afwijkt

van hurricanes
van gewone

van andere

veel stabieler

stormen.

gevarieerder

ken over parameters

waarin

een veel
te spre-

wind" en
Indien

in de verschillende

parameters

1 of 2 worden gebruikt

te berekenen.

instantie

wordt echter vaak de formule gebruikt
door Keulegan,

die mede is afgeleid
0( •

is als

van het stormcentrum".

dan kan de methode

om de stormsurge

s =

stormen hebben

als "straal van maximale

het lukt om een windveld

In eerste

en eenvoudiger

het is dan ook moeilijk

"voortplantingssnelheid

uit te drukken

(tyfoon) die

stormen dat de structuur

Dergelijke

structuur,

om de

deze luidt:

v2 • 1. cos Ij
h

S

windopzet

=
v =
1=
h =

een coëfficiënt

~

in meters;

windsnelheid

groot ongeveer
m
in Is;

strijk lengte

in meters;

gemiddelde

waterdiepte

Eén van de beperkingen
effect ontbreekt.

-6

sec2/m;

in meters;

hoek die de windrichting
op de betrokken

0,40.10

maakt met de normaal

kuststrook.

van deze formule

Dit kan eventueel

is dat het tijds-

gecorrigeerd

worden

door de waarde van ~ aan te passen.

Wordt

de formule

gebruikt

levert dit het volgende
NE, de strijklengte
en een gemiddelde
100 meter

op. Met

geographic

dan

0 voor de richting
op bladzijde

diepte voor de Oostchinese

windsnelheden

den, tabel 8.7.

p=

zoals aangegeven

(bron: national

verschillende

voor de locatie Keelung

145

Zee van

society) kan voor

de windopzet

berekend

wor-
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Met het percentage

van voorkomen

(tabel 8.2.) ontstaat
de periode

van windsnelheden

dan een verdeling

die er voor

1966 tot en met 1975 en 1980 (11 jaar) als

volgt uit ziet, tabel 8.8.

Uitgezet

op logaritmisch

de nu bepaalde
rechte

papier,

frequenties

figuur 8.13. blijken

en windopzetwaarden

lijn te liggen. De windopzet

op een

kan blijkbaar

ook

voorgesteld worden door een exponentiele functie. In
' P ()
,
d'1t geva l' 1S d e funct1e
s = exp - (s-:-O,125)
0,253
. H1ermee
kan nu de windopzet

die slechts één keer in 25 jaar wordt

overschreden, dat wil zeggen een overschrijdingskans
van
1
-4
25.365 = 1.10
berekend worden. Hetgeen een windopzet
oplevert

van 2,45 meter.

Met de bekende
en periode

waarden voor de significante

op open zee en de windopzet

van de formule voor de golflengte

en de shoalingcoëfficiënt

tabellen

in de shore protection

(Lo

=

H/H , die volgt uit
o
manual na bepaling van

met als waterdiepte h = 40 meter in
o
de golfhoogte ter plaatse van de nieuwe haven

.de verhouding
dit geval,

h/L

worden.

Deze berekening

is samengevat

8.9. Daarna kunnen de berekende
gezet

kan met behulp

op diep water

1,56 ~)

bepaald

golfhoogte

waarden

in tabel

weer worden uit-

in figuur 8.9. Uit de op deze manier verkregen

deling kan dus worden afgeleid

dat een golfhoogte

6,0 meter een overschrijdingskans

van ongeveer
1

dat wil zeggen 0,01 x 219 x 24 x 28
significante

golfhoogte

=

ver-

van

1% heeft,

1,87 oftewel

een

van 6,0 meter uit richtingen

tussen NW en E wordt ongeveer

1 keer in de 2 maanden

overschreden.
Als ontwerpgolfhoogte
hoogte

aangehouden

schreden,

wordt vaak die significante

golf-

die eens in de 50 jaar wordt over-

de overschrijdingskans

28
-4
219 x 24 x 50 ~ 1.10

is dus:
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Aflezen in figuur 8.10. levert een waarde op van H_~
s~g
is ongeveer 12,0 meter overeenkomend met eén golfhoogte
in "open zee" van 12,85 meter. Voor een golfhoogte van
12,85 meter is nodig:
'd snelhe~'d van 35 mis ge duren de 8 uur over een
een w~n
strijklengte van 200 km;
o f een w~'d snelhe~'d van 30 mis ge duren d e. 15 uur over een
strijklengte van 400 km;
of een windsnelheid van 27,5 mis gedurende 21 uur over
een strijklengte van 600 km;
of een windsnelheid van 25 mis gedurende 32 uur over een
strijklengte van 1000 km.

Ondanks dat tyfoons gekenmerkt worden door snel veranderende windsnelheden en windrichtingen op een bepaalde
oppervlakte (over een strijklengte van 20 - 40 km kan
gedurende 1 tot 2 uur dezelfde richting en snelheid
voorkomen, dat wil zeggen H

tussen ongeveer 6,0 en
s
8,5 meter bij een windsnelheid van 200 km/uur) lijkt

een dergelijke golfhoogte niet onmogelijk. In eerste
instantie wordt dan ook een ontwerpgolfhoogte van H

=

s

12,0 meter aangehouden.

Zoals bekend is echter de significante golfhoogte niet
de hoogste golf die in een golftrein voorkomt. Zo is het
interessant om te bepalen hoe groot de kans is dat de
maximale niet gebroken golf ter plaatse voorkomt. Het is
echter niet geheel duidelijk hoe hoog deze golf is. Bepalend voor de maximale golfhOOgte is de waterdiepte,
waarbij het verba~d tussen golfhoogte en waterdiepte
bepaald wordt door de breker index. Voor de waarde van
de breker index

~ zijn mèerdere uitdrukkingen bekend:

lfO,17
Battjes:

Swart:

~ = jo

6=

0,33

+0,08

P +0,46

~

met

tan

Ol-

.$ =,f'H'-ro

V Ho'L

met 0 < p

< 1

o

en 0,05

<\

~2
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of het criterium
golfhoogte

a.

max

van Miche, waarbij

wordt bepaald

B

=

K

tan h kd

Deze formules

met

~

=

0,141\

voor de significante

hoogte., voor de enkele golf worden
gevonden,

volgens

het college

dictaat coastal

waarde

engineering,

design,

en een waarde van 0,77 volgens

Protection

Manual,

vol. II. Als waarde

~

=

Een individuele
significante

de Shore

twee waarden geno-

een maximale

voor kan komen van 0,685.40 ~

vol. lIl,

voor de breker index

van de laatste

0,685. Dit betekent

andere

van 0,6

breakwater

men,

golf-

in de literatuur

een 'conservatieve'

wordt hier het gemiddelde

van de

fi :

door een variabele

zijn opgesteld

waarden

de amplitude

enkele golf die

27,0 meter.

golf in de golf trein, gedefinieerd

door een

golfhoogte

H , blijkt te voldoen aan een Rayleigh
s
verdeling, dat. wil zeggen gegeven H is de kans dat een golfs
voorkomt
in
deze
golf
trein:
hoogte H >Hd
H

H

=

s

exp(-2

)=

In een tijdsinterval
golven

ongeveer

golfhoogten

.

als H

d

)2)

aan At;T

s

T

en H is het aantal
s
s
en het aantal volgen met

dan Hd:

Voor alle mogelijke
groter

s

6t met bepaalde

gelijk

groter

( d/H

waarden

van H

in het tijdsinterval

s

en T

s

is het aantal golven

6t:

en sdT s ]
voor een willekeurige
aantal golven

interval

t

met duur ót is het verwachte
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zodat de kansverdeling

voor de individuele

golfhoogte

er

dan als volgt uit ziet:

o

Een andere

numerieke

in het college

dictaat

er kort samengevat
Hd

=

berekeningsmethode
coastal

wordt gepresenteerd

engineering,

vol. I, en ziet

als volgt uit. De kans dat de golfhoogte

27,0 m, gegeven

H , wordt overschreden
s

is:

is 1 - P(Hd) en de kans
in een serie van N golven is

kans dat Hd niet wordt overschreden
dat Hd niet wordt overschreden

De kans dat Hd minimaal

één keer wordt overschreden

De kans dat H.
optreedt en dat in het golfveld
s~g
keer Hd wordt overschreden
is nu:

P

waarin

Omdat

is nu

minimaal

één

(H . ) El

s rq

p (H . )
s~g
echter

verschillende

stormen

uit een sommatie

L

-.6.H.)
s~

in de onderzochte

lende significante

i = 1

P (H.
s~

periode

met meerdere

golfhoogte

- P (Hs;g +
~

.. )

s~

(bijvoorbeeld

golf treinen

voorkomen

AH

bestaat

van E2 voor verschillende

25 jaar)

met verschilde totale kans

waarden

van H s~g
. :
.
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De kans dat Hd niet wordt overschreden in

de ontwerpstorm,

die gekarakteriseerd wordt door gemiddelde stormduur en de
gemiddelde periode in de golftrein is nu 1 - E3'

Wordt de analyse nu uitgebreid naar meerdere stormen, M,
(meestal uitgedrukt in aantallen per jaar

[-.-l--J)
Jaar

een bepaalde periode, 1, (uitgedrukt in jaren

gedurende·

[jaar]) dan

is de kans dat Hd niet wordt overschreden in Ml stormen:
(1-E

) Ml .

3

Tenslotte is de kans dat Hd wordt overschreden in Ml stormen nu:

1 -

(1 -

E

)Ml

3

Met bovenstaande analyse kan nu antwoord worden gegeven op de
vragen, wat is de kans dat Hd

=

27,0 m minimaal één keer in

de 25 jaar wordt cve.r schreden en wat is de kans dat Hd

=

12,0 m

minimaal één keer per jaar wordt overschreden?

De berekening van deze kansen vindt plaats in tabel 6.10. waarin
voor de gemiddelde stormduur 28 uur en voor de gemiddelde periode
x 3600 . Met d e gemidd e lde windT . genomen wor dt zoda t N - 28T.
s~g
s~g
duur van 28 uur wordt het aantal stormen per jaar, M, dus
24 x 365
313 per jaar.
28
De kans dat Hd

=

27,0 m wordt overschreden in 25 jaar is dus:

1 - (1 - 7,81.10-5)313.25

De kans dat Hd

=

=

0,457 oftewel 45,7%

12,0 m wordt overschreden in één jaar is dus:

1 - (1 - 0,016637)313.1

=

U,995 oftewel 99,5%

- 160 -

HOOFDSTUK IX.
GOLFBREKER ONTWERP
==================================

9.1. Inleiding

Het ontwerp

Vqn de golfbreker

heeft betrekking

secundaire

golfbreker

varianten,

zie figuur 6.4., dat wil zeggen een gemiddelde

aanlegdiepte

van alternatief

op de

van 37,0 meter

ter. Vooralsnog

en een lengte van 5,0 kilome-

wordt gekozen

2 : 3, hierop wordt

voor een taludhelling

zijn bestaat

die de laatste

de kruin uit een zogenaamde

Keelung
gezien

geen leidingenstraat

in een aardbevingsgevoelig

in de laatste

schade bij toepassing
zeer zwaar materieel

de primary

De hoogte

ligt wordt af-

Bovendien

jaren gebleken

of zelfs explosieven

nu of in

is en omdat

is bij

dat eventuele

van een superstructure

(Sines). Het weglaten

slechts met

is te herstellen

van de superstructure

betekent

dat

armor laag tot op de kruin wordt doorgetrokken.

van de golfbreker

overtopping

wordt bepaald

wordt toegestaan.

genomen dat bij een golfhoogte
durende

gebied

van een stijve top constructie.

schadegevallen

waarin

gepland

tijd ge-

superstruc-

ture van beton. Omdat in het geval van Keelung,
de toekomst,

van

later nog teruggekomen.

Bij veel rubble mound golfbrekers
bouwd

D van de haven-

de economische

jaar) wordt overschreden

Er wordt hier aan-

die slechts

levensduur

geen overtopping

Met de formule

ongeveer

één keer ge-

van de constructie

Uit figuur 9.1. wordt als significante
respectievelijk

door de mate

(50

mag optreden.

hoogte

en periode

12,0 m en 14,7 sec. gevonden.

voor diep water betekent

dit een golf-

lengte van:

L

o

9,81
21T

.14,7

2

345 m

(9.1.)
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Met gebruikmaking

van figuur 9.2., de run up, wordt voor

een taludhelling
.

H

2 : 3 en

vonden

voor

=

s/L

R

0,0348 een waarde ge-

0

/H

van 0,96. Voor het gebruik van figuur
o
9.2. moet wel aan de voorwaarde ht/H
> 3,0 worden volo
daan, wat dus nagenoeg klopt bij de.gemiddelde diepte
van 37,0 meter. De hoogte van de golfbreker,
nu bepaald

Z

c

=

Z , wordt
c
en het getij:

door de run up, de windopzet

R + windopzet

+ getij

=

0,96 x 12 + 2,46 + 1,16",-,15 m

boven Chart Datum.

9.2. Dimensionering

van de primary

en secondary

armor lagen

en de teenconstructies.

De primary
strekt

armor laag, welke als eerste bescherming

zich ongeveer uit tot een diepte van 1,5 H

het laagste

zeeniveau.

deze ontwerpgolfhoogte
betekent

en een laag waterniveau

1,5 x 12,0 - 2,45 + 0,00 ~

beneden

van 0,00

van:

15,50 m

Chart Datum.

Als eerste benadering
secondary

van de steenmassa

voor de primary

armor laag wordt de formule van Hudson

Omdat het bij een aanzienlijke

significante

12,0 meter om grote steengewichten
maakt worden van kunstmatige
valten

beneden

van 2,45 In bij:~

Met een windopzet

dit een aanlegdiepte

s

dient,

relatief

.af en daarom wordt gekozen
en de gewichten

slagmaterialen

golfhoogte

van

Bij grote gewichten

als dolossen

en tetrapods

voor de kubus. Om de afmetingen

van de blokken

steld dat gebruik

gebruikt.

gaat moet gebruik ge-

elementen.

slanke elementen

en

te beperken

wordt veronder-

gemaakt wordt van beton met een door toe-

verkregen

hoge soortelijke

massa van 3000 kg/m3•
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Dit betekent

uitgaande

=

0,45, 0,45 x 325

luchtgehalte

*

325 kg/m3
145 kg/m3

cementgehalte
w.c.f.

B 17,5 - B 22,5 met:
= 105 lite,r/m3

van betonkwaliteit

145 liter /m3

470 kg/m3

dat er nog 710 liter/m3
toeslagmaterialen.
schroot

De toeslagmaterialen

voor staal betekent

zand/grind

moet worden

van 325 kg/m3

toeslagmaterialen

met grotere

gebruikt

massa van ongeveer
900 kg

(60 volume procenten)

toegevoegd.

Een cementgehalte

te worden

in de verhou-

dit dat er ongeveer

en 1600 kg/m3

(11 volume procenten)

2530 kg

massa van een zand- en grind-

2650 kg/m~, met de soortelijke

8000 kg/m

=

zijn zand, grind en

(staal). Wordt zand en grind toegepast

3

*

290 liter /m3

ruimte is voor 3000 - 470

ding 2 : 3 dan is de soortelijke
mengsel

40liter/m3

=

4%

is veel, door het gebruik

diameter

om een laagdikte

figuur 9.3. De figuur is opgesteld

behoeft

van

minder cement

van 5 mm te verkrijgen,
uitgaande

van de Füller

kromme,
p

=

100' ~

VIi

waarin p

=

percentage
diameter

d
D

=
=

die echter

maximum

van de vierkante

zeef in mm;

korreldiameter
fijn materiaal

nadelig beinvloedt.
korreldiameter

van de Talsperre

dat door de zeef met

gaat;

tot te weinig

met maximum

~o

d

maasopening

werkbaarheid

p =

in volume procenten

Daarom

leidt hetgeen

de ver-

wordt voor mas?abeton,

van 150 mm, meestal

gebruik gemaakt

kromme:

(100~)

Voor de blokgewichten,

W, betekent

3000.9,81.12,03
K_
(3000-1025)3
-D
1025

dit:
4741729

= ----

1 5
.,

~

Newton

(9.2. )
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De parameter

KO' ook wel schadecoëfficiënt

samenvoegsel

van allerlei

variabelen

toelaatbaar
nomen ~
~

niet in de formule

en wordt vaak uitgedrukt

Hier wordt aangenomen

voorkomende

dat 1% schade bij de ontwerpgolfhoogte

wordt het gewicht

70,0 ton, zie verder

7. Met de aangearmor elementen

figuur 9.4.

bestaat

elementen.

B kan bepaald

De breedte

waarde

van primary

Zoals reeds opgemerkt

ook de kruin

uit primary

armor

worden met de formule

(9.3. )

B=m'.K~

waarin

is een

in een schadepercentage.

is, dat wil zeggen een ~

waarde

genoemd,

m'
'KA

=
=

aantal

elementen

laagcoëfficiënt,

Met respectievelijk

r~, en

den voor W,

Voor de laagdikte

naast elkaar op de top;
afhankelijk

van het soort element.

3 en 1,10 voor m' en K
~

wordt B dan ongeveer

en de bekende

waar-

9,50 meter.

t geldt iets dergelijks:

(9.4.)

waarin m nu het aantal

lagen in de prirnary armor is. Met m

levert dit een laagdikte

Ten aanzien
gewicht
worden

2

op van 6,30 meter.

van de secondary

en afmetingen

=

armor kunnen met betrekking

de volgende

belangrijke

tot

opmerkingen

gemaakt:

a. het gewicht

van de secondary

armor elementen

van 1/5 à 1/10 van het gewicht
b. het oppervlak
ruwheid

van de secondary

hebben

armor elementen
c. de elementen
hebben

armor;

armor laag moet een zodanige
fundering

is voor de primary

met hun enorme afmetingen;

moeten

door hun gewicht
stormen,

0,1, dat wil zeggen

fase moeten

van de primary

dat het een goede

dat ze gemiddelde

dingskans

ligt in de orde

kunnen

weerstaan.

een zodanige

bijvoorbeeld

stabiliteit

met overschrij-

10 x per jaar, in de uitvoerings-
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Een normale
zeggen

10 keer per jaar, heeft

significante

golfhoogte

steen, met soortelijke
van 2,4,

0,1,

storm met overschrijdingskans

zoals reeds opgemerkt

een

van 4,55

m. Afhankelijk van natuurmassa van 2650 kg/m3 en een ~ waarde

of kunstmatige

kubussen

lijke massa van 3000 kg/m3
dit met de formule

dat wil

van beton,

en een K

van Hudson

D

met een soorte-

waarde van 7, betekent

(9.2.) de volgende

gewenste

steengewichten:
3

.;:2.::6..::.5..::.0_X:.;:._4.::...!..,
5;;.:5=--___,.__ = 174 • 01 0 N = 17,4
2 4(2650-1025)3
1 5
,
1025
.,

natuursteen

ton

3

3000 x 4,55
7 (3000-1025)3
1025

betonkubussen

Een aanzienlijk
kan worden
schade,

verschil

door de ~

quarry

waarden.

schade
vraagt

Uitgaande

van natuursteen

wijl voor de kubussen
van de beschikbare

uitgegaan

van kubussen

1,5

De secondary

mingslaag
binnenzijde

in

wordt

1%

en bij de gladde
bij de ontwerp-

is. Afhankelijk

op Taiwan moet blijken

voor de secondary

x 1,5

of natuursteen
b.,

armor laag. Het afzon-

aangenomen

op 10 ton met af-

m.

zich aan zeezijde

zich aan havenzijde,

is, tot een diepte

1,5

van 12,0

x 4,55

meter.

uitstrekt

tot op de

waar deze de eerste bescher-

immers geen rekening

de ontwerpgolfhoogte

ter-

wordt, mede met het oog op opmerking

armor, welke

hoeft

verklaard

storm dus maatgevend

a. maatgevend

wordt voorlopig

x 1,5

beperkt

waarde van 2,4

is de gewone

groeve

is, vooralsnog

metingen

7 bij betonkubussen

opmerking

mogelijk

gewicht

3,8 ton

in de orde van 0 - 5% en dat terwijl de eerste
1
1
om een steengewicht tussen
/10.70
en /5.70
ton.

opmerking

derlijke

=

Er is geen eenduidigheid

=

een ~

N

gedeeltelijk

bij de ontwerpgolfhoogte

stenen betekent

golfhoogte

bodem,

dus hetgeen

in het geval van ~

schade veronderstelt

.,

37.640

1 5

- 0,70"""
te worden

6,0 ·CD. Aan de
gehouden

met
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De dikte van de secondary
formule
t

Op

r"-./

9.4., waaruit

armor laag kan berekend

volgt voor m

=

worden met

2, het aantal lagen,

3,30 meter.

CD zal een teenconstructie

een diepte van 15,50

moeten

dienen voor de primary

Deze teenconstructie

bestaat

wat over het algemeen
dary armor elementen
elementen.
ervaring

groter

armor elementen
uit een aantal

volgen

zal, gegeven

armor, 'de uitvoering

met formule

het beste aansluit

en

(een te smalle teen

maken).

van de elementen

9.3. de waarde

zijn. In werkelijkheid

bij het plaatsen

gecompliceerd

nomen dat het gewicht

armor

uit een glijvlakberekening

overwegingen

de afwijkingen

van de secon-

van de berm, of teen, uit

tussen de vijf en tien meter

uit uitvoeringstechnische

stenen met gewicht

als dat van de primary

Tevens moet de breedte

moet de juiste afmeting

boven dit niveau.

is als het'gewicht

en kleiner

als steun

van de primary

Er wordt aange-

20 ton is, waarna

van m' bepaald

kan worden welke

bij de eis dat B2 tussen vijf en tien

meter moet liggen.
= 5 110

.,

=

m'

Het blijkt

.

(20.103.9,81)1/3
= 10,35 meter
3000.9,81
-

4 1 10 (20.103.9,81) 1/3
.,
. 3000.9,81
'

dus dat 4 blokken

van 20 ton met afmetingen

1,88 x 1,88 x 1,88 m en gelegd
laagdikte

uit kunstmatige

van de aanname
kubussen

,armor

de wrijving

stenen als secondary
is en zodoende

veronderen

secondary

armor laag voor-

dat in het geval van na-

laag de

een grotere

is

armor ook

is tussen primary

van de primary

komt, dan kan worden veronderstelt

kleiner

Wordt namelijk

armor en de teen en de onderliggende

laag die het afglijden

tuurlijke

is. Hierbij

dat de secondary

bestaat.

stelt dat het voornamelijk

van

in twee lagen met een totale

van 4,0 m (formule 9.4.) voldoende

dus wel uitgegaan

secondary

8,28 meter

wrijvingscoëfficiënt

teenconstructie

gewenst

is.
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Aan de havenzijde
aangebracht

zal ook een teenconstructie

als steun voor de secondary

6,0 meter beneden
gaan van formule
palen.

9.3. om de breedte

Er wordt uitgegaan

OOk nu wordt uitge-

van 6 tons natuurlijke

stenen

en een laagcoëfficiënt

van 1,02.

=

m'

3

Omdat nu de onderlaag
wrijvingscoëfficiënt
bermbreedte

= 9,38 m

7 1 02(6.10 )1/3
.,
2650

3
B3 = 6 1 02 (6•10
.,
2650

m' = 6 :::::::>

)

= 8, 04 m

1/3

bestaat

uit natuursteen

verondersteld

9,5 meter aangehouden.

Voor de dimensionering

uit

3,0 meter.

armor laag is uitgegaan

= 12,0 meter. Het is echter
s
zeker dat dit ook de optimale waarde is. Zo kan voor

het dimensioneren
golfhoogte

bepaald

van H

van de primary
worden

ten gevolge

van bezwijken

armor laag de optimale

uit het vaststellen

van de som van aanlegkosten,

onderhoudskosten

voor verschillende

(In feite komt het optimaliseren
de baten minus de kosten,

tot minimalisatie

gevolgschade

nomen waarden

weliswaar

en afmetingen

armor bepaald,
voor K 0

'

ontwerpgolfhoogtes.

de optimalisatie

minder

van

cotan

(j.

,

fA

dat een

hoger.

van de primary

van de eerder aangeen .ó

en

ontwerpgolfhoogtes

en laagdiktes

uitgaande

zich

onderhoudskosten

zijn navenant

In tabel 9.1. worden nu voor verschillende

en secondary

en gevolgschade

Zo is het duidelijk

kent maar de aanlegkosten

de steengewichten

van het minimum

omdat een andere ontwerpgolfhoogte

van de kosten.)

ontwerpgolfhoogte

ontwerp-

neer op het maximaliseren

invloed heeft op de baten,beperkt

hogere

wordt voor de

Bij een berm bestaande

van de primary

van een ontwerpgolfhoogte
geenszins

en een lagere

mag worden,

twee lagen wordt de dikte dan ongeveer

geen

armor laag die op

B3 van de teen te be-

massa van 2650 kg/m3

met soortelijke
KA

Chart Datum ophoudt.

moeten worden
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Zoals reeds opgemerkt

K

I

worden de kosten bepaald

(9.5.)

+

waarin

I = aanlegkosten

van de totale constructie

0i= onderhoudskosten
n = levensduur

Pf= jaarlijke

Vervolgens

aangenomen

op 8%

van de primary

ten gevolge

armor

van het bezwijken

van de

behandeld.

(I)
moet de volledige

omdat uitgaande

taludhelling

op 50 jaar

armor.

Voor de optimalisatie

een verandering

Als.eenheidsprijzen
worden

constructie

van een constante

voor de diverse

de volgende

waarden

worden

kruinhoogte

van de laagdikte

voor de kosten van bijvoorbeeld

structie

armor

worden de drie termen afzonderlijk

Aanlegkosten

bekeken

aangenomen

faalkans

GS= gevolgschade
primary

van de primary

van de constructie,

r = reële rentevoet,

heeft

door:

en

consequenties

de core.

onderdelen

van de con-

aangehouden,

zie hoofd-

stuk VI:
- beton

elementen,

- quarry

in het profiel

steen, in het profiel

sorteerde

quarry,

gemeten,

18 U$/m3

gemeten,

zie verderop

120 U$/ml
voor ge-

bij de cor~ en inclusief

plaatsen.
Uitgaande

van dezelfde

en met de aanname
zeezijde

KD, cotan

dat de teenconstructies

voor alle ontwerpen

aanlegkosten
.berekend

aanleghoogte,

hetzelfde

en II

zijn dan kunnen de
van 5,0 km

tabel 9.2.

Onderhoudskosten

(0.)
a,

De onderhoudskosten
de aanlegkosten

,pa.

aan haven- en

bij een lengte van de golfbreker

worden,

OL

van de primary

van de primary

armor worden gebaseerd

armor laag.

op
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o. =
~

S. • a •
J

waarin

S.
J

a

=

I

(9.6. )

prim

de schade per jaar uitgedrukt

in procenten

een factor die de mobilisatie

van materieel

disconteert
I
.
pr~m
Meestal

=

ver-

in geval van reparatie

aanlegkosten

van de primary

wordt a afhankelijk

gesteld

S., indien de schade gering

armor,

zie tabel 9.1.

van de hoeveelheid

is drukken

schade

de kosten van materieel

J

en arbeid

relatief

in het omgekeerde
toren relatief

zwaar op de totale
geval wanneer

kleiner

reparatiekosten

veel schade optreedt

terwijl
deze fac-

zijn, dat wil zeggen een kleinere

van a. Hier wordt een constante

waarde

waarde

voor a aangehouden

en

wel 2,0.

De schade S. wordt bepaald

door het golfklimaat

dat gedurende

J

een jaar voorkomt.
benadering

I.

Er bestaan

nu twee uitgangspunten

van schade in een jaar.

ieder golfbeeld

levert een bepaalde

Dus de totale hoeveelheid

11. de schade veroorzaakt

door het hoogste

studeerde

voorkomt

golfbeeld

worden meegenomen,

eenvoudigd

dat alleen de golven

aanvallen

wordt alleen groter

ofwel de schade wordt
dat één keer in het be-

loodrecht

tijd) betekent
219.

dit wordt

inkomen~

tussen NW en E bezwaarlijk

zo ver-

die de golfbreker

en bovendien

Voor Keelung,

dit met de dagelijkse

golven nog in de

echter meestal

uit richtingen

worden meegenomen

ven uit richtingen

=

is N maal

schade proces).

van de inkomende

beschouwing

0,6.365

schade op.

jaar voorkomt.

In feite moet ook de richting

deze golven

(cumulatief

door een golfbeeld

indien een hoger golfbeeld
bepaald

hoeveelheid

schade door N golven

de schade door één golfbeeld

direct

voor de

aannemende

waar alleen
zijn

waarnemingen

alsof

de gol-

(60% van de
dat N

=
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De schade S volgt nu uit het integreren

over de significante

golfhoogte

van de schade bij een bepaalde

nigvuldigd

met de kans van voorkomen

golfhoogte

van die golfhoogte:

(9.7.)

P(S* (Hs ).p (Hs )dB s

S

S*

=

de schade

verme-

afhankelijk

van de golfhoogte

Hs

p(H ) = kans op golfhoogte H
s
s
S = schade ten gevolge van één golf.

De schade per jaar, S., wordt nu voor de uitgangspunten

I en

J

II respectievelijk:

9"/;;fJcl/
S. = N !S*(H
J

Sj

)p(H )dB
s
s
S ./
~

.

.?

~

~

V; )J_s

1./L'lA'1s-?fc.._

fl;v'r'<

__./

(I?

~J/{(9.8.
LV - (j.e
)

t~!~i~~;;-p(Bs)~;]
s

(9.9. )

dB

=

waarin N

aantal

golfbeelden

Bij schade moet onderscheid
welke herstelt
of bezwijken
bezwijkt
aantal

kan worden,

per jaar.
worden

elementen

De secondary

tussen

tot gevolg heeft. Wanneer
armor laag een

verdwijnen. komt de secondary

armer vrij.

armor is echter bij het heersende

niet stabiel

bestaat

condary

laag? Uitgaande

armor

gevolg:

een progressive

schade aan de primary

uit kubussen,

golfklimaat,

armor laag tot gevolg had, ook

en zal bezwijken,

Bij hoeveel

schade

en schade die falen

Als van de primary

wat de schade aan de primary

collaps.

gemaakt

onderhoud,

van de constructie

de constructie?

11)

armor, bestaande

er gevaar voor uitspoelen

van de se-

van de ontwerpgolfheogte

H

=

s
12,0 m, hetgeen kubussen van 70 ton met ribbe 2,86 mopleverde
+
..:..
kan voor een armor laag welke zich uitstrekt van 15,0 - 15,5 •
het aantal

elementen

(AE) bepaald

worden:

(9.10.)

waarin m
.Kó

=
=

laagdikte

in aantal elementen

laagcoëfficiënt

=

1,10

=

2
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waarin n

ft). =

dichtheid

= gewicht

W
hetgeen

=

porositeit

0,47

=

van de kubus

3000 kg/m3

van de kubus = 70.000 kg

voor AE 0,1428 oplevert.

Voor een doorsnede

van de golfbreker

met breedte

2,86 m zijn

dit dus
(15 + 15,5);~

x 2,86 x 0,1428

100% Schade aan de primary
elementen
gemaakt

verdwijnen.

op de secondary

verdwenen

armor.

22,5 elementen.

armor wil dus zeggen dat alle 22,5

Vervolgens

bij hoeveel

=

moet nu een schatting

elementen

worden

er sprake is van aanval

In het geval van een primary

armor be-

staande uit twee lagen quarry

stenen zijn dit bij een talud van

2 : 3 8 stenen

VII). Aangenomen

(zie hoofdstuk

een taludoppervlak
7 elementen

moeten verdwijnen

te verkrijgen.
gesproken

met breedte

Dit betekent

twee maal de ribbe van de kubus
om aanval op de secondary

dus dat bij ;5 x 100% ~

kan worden van bezwijken.

met behulp van modelproeven
uit de literatuur

wordt dat van

15% schade

Dit dient in de praktijk

te worden gecontroleerd.

bekende

waarden

armor

Met de

van schade afhankelijk

van

de K

waarde, figuur 9.5., kan worden afgelezen dat bij een ~
D
van ongeveer 20, 15% schade optreedt. In werkelijkheid zal de
schade functie

zoals in figuur 9.5. niet zo exact bestaan,

schade bij een bepaalde

K

functie bestaat,

wordt later nog teruggekomen.

de

waarde zal stochastisch van aard
D
zijn, dat wil zeggen dat er een onnauwkeurigheidsband
om de

Het verband

hierop

tussen K

D

en H

s

wordt gelegd door de formule van

Hudson:

W

f~ .

=

~.

H

(9.11.)

3

A cot.an e-

met W =fA.D3

=

3

S

voor kubussen

1
(AD)3 cotan

De schadekromme,
voorgesteld
staan dan:

H
0'..'

s

3

ontstaat:

(9.12.)

S*, in figuur 9.5., blijkt te kunnen worden
1 32
door exp (0,053 ~'
)-1, met formule 9.12. ont-
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0,053(

De bovengrenzen
aangeven

1
(AD)3 cotan

)1,32

(9.13)

C>(.

van de integralen

9.8. en 9.9., die in feite

tot waar sprake is van onderhoud,

verschillende
met formule

ontwerpgolfhoogte,
9.12., voor een ~

worden voor de

immers D veranderd,

bepaald

waarde van 20, zie tabel 9.3.

p(H ) de kans op golfhoogte H . In figuur 9.1. is de overs
s
schrijdingskans getekend van alle uit windmetingen bepaalde
significante
naderen

F (H )

s

=

golfhoogtes.

Deze overschrijdingskans

door een exponentiële
H -0,15
e

is te be-

verdeling:

- (1~2995 )

(9.14.)

De kans op een golfhoogte

H

s

wordt bepaald

met de onderschrij-

dingskans:

p-(H -t AH < H )-p (H '"H +; AH)
s
. s
s
s
s
s

p(H )
s

(9.15)

dus p(H )
s

F(H

=

s

-;

AH

f (H ). AH

s

s

)

F (H

s

+! À H

s

)

s

waarin

f(H ) de kansdichtheidsfunctie
s
genoemd en gelijk is aan de afgeleide
van de onderschrijdingskans

van de golfhoogte

wordt

van de verdelingsfunctie

p(H ) en kan dus worden voorgesteld
s

door:

f(H )
s

1
= -~-=1,2995

Afhankelijk

. e

H -0,15
s
- (1,2995

dH

van I of II komt het berekenen

jaar S. dus neer op het berekenen
J

s

(9.16)

van de schade per

van de integraal:
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S

j

=

1

219

1,2995

H ~0,15
exp -( t2995

(9.17.)

)dHs

of
x:

J [exp { 0,053

S. =
J

0

[1- [1- .1;2!95
waarbij

D)

«
tJ

cot.anec

de grens x vermeld

aangetoond

J

exp - (~~:~~:\

6
)1, 32 . H 3,9 ]
s

219]

staat in tabel 9.3., waarbij nog

kan worden dat een kleine

noemenswaardig

(9.18. )

dB.

in x

verandering

effect heeft op S .. De resultaten

geen

van deze

J

berekeningen
de bekende
gegeven

staan vermeld

in tabel 9.4. waarin tevens met

kosten van de primary

waarden

armor

(tabel 9.2.) en de

van a, r en n de onderhoudskosten

n

I

Sj ..
a. Iprini.O,01
(1+r)~

i.~ I

berekent

zijn voor veronderstelling

Schadekosten
De faalkans

(S)
(Pf) per jaar van de primary

door de frequentie verdeling
betreffende

I en II.

het onderhoud

armor wordt bepaald

van de jaarmaxima.

is de overschrijdingskans

derd door een exponentiële

verdeling

dat de overschrijdingskans

ook te benaderen

waarde

F(H )
s

verdeling

=

exp

In de paragraaf
E'{H

5

)

bena-

(9.14.). Het is gebleken
is door een extreme

namelijk:

H -0,15
s
(-exp - (1,2995»

waarden van H , zie figuur 9.6. uit de extreme
s
waarde theorie blijkt nu dé verdeling van de jaarmaxima te
.
N
waarin N het aantal
kunnen worden voorgesteld door F(H)
s
waarnemingen per jaar is, in dit geval dus 219.
voor grotere

173

Uitgezet

in de figuur voor de overschrijdingskans

de verdelingsfunctie

=

F(H )
s

van de jaarmaxima

wordt

dus:

H -0,15
s
1 - exp (- 219 exp - ( 1 ,2995 )

Wordt voor de eenvoud
exponentiële

deze functie

verdeling

(9.19. )

benaderd

dan ontstaat

door een

als verdelingsfunctie

voor de overschrijdingskans:

H -7,15

F(H )
s

=

s
exp "'(1,2995)

(9.20. )

en als onderschrijdingskans

H -7,15

s
1 - exp - ( 1,2995 )

F(H )
s

(9.21.)

Voor de berekening

van de faalkans

berekeningsmethode

gebruikt.

voorgesteld
rekening

van de constructie
formule.

Z

=

0

3 -

.gemiddelde

(9.22.)

gemaakt

in te voeren.

(9.21.)
1
1,2995

Voor de variabelen

verdelingen

aang~houden.

Ps'

verondersteld

golfhoogte,

met afgeleide

dat wil zeggen 20

zijn de variabelen

afwijking

H -7,15
s
exp - ( 1,2995 )

verdeling

die tot nu toe zijn gebruikt,

In tabel 9.5.

en standaard

van het programma

biedt om van de normale

de waarden

Voor de significante

f(H )
s

van de Hudson

wordt dan:

voor Ko de waarde bij bezwijken

wordt gebruikt.

verdeling

uitgegaan

s

worden normale

Cl(.

met als gemiddelde
terwijl

armor wat bezwijken

H

wordt gebruikt

verdelingen

en cotan

in dit geval, de be-

1/
ot )

wat de mogelijkheid

afwijkende

f w'

van de primary

tot gevolg heeft,

Voor de berekening
AFDA**

wordt

Oe betrouwbaarheidsfunctie

(~cotan

A0

een probabilistische

Voor de betrouwbaarheidsfunctie,

door sterkte-belasting,

van de faalkans

wordt

met hun

verzameld.

H , wordt nu de exponentiële
s
(kansdichtheidsfunctie) :

(9.23.)
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Het programma
point,

AFDA** benaderd

nu in het zogenaamde

zie tabel 9.6. als voorbeeld

exponentiële
programma

verdeling

van een berekening,

door een normale.

kan nu voor verschillende

golfhoogte

design
de

Met behulp van dit

waarden

van de ontwerp-

H

de faalkans Pf berekend worden. Het vaststellen
s
van de gevolgs'chade, G8, is een moeilijke materie omdat niet
alleen materiële
levens,

milieu)

stilleggen

schade maar ook immateriële
en economische

legkosten

G8, uitgedrukt

van de totale

voor de gevolgschade
breker

genomen.

de waarden

kan optreden.

Veelal wordt

in een aantal malen de aan-

constructie.

Als aanname

drie keer de aanlegkosten

Met de bekende

(mensen-

schade door het gedwongen

van havenactiviteiten

de gevolgschade,

schade

waarden

van n, r en de faalkans

wordt hier

van de golf-

voor deze kosten en

Pf kan nu de schade op

jaarbasis
n

8 =

L

Pf.

3 . I

(9.24.)

(1+r) :1.

i..,

berekent

worden,

Het opnemen
schade

tabel 9.7.

van de kosten voor aanleg

(8) en de totale kosten

timale ontwerpgolfhoogte
ligt, figuur 9.7. Hierbij
maar waarschijnlijk
alle golven

(I), onderhoud

in één figuur

(0),

levert de op-

op, welke dus in de orde van 12,0 m
is uitgegaan

van het ongunstige

wel meer'reálistisch

onderhoud

waarbij

schade veroorzaken.

9.3. Core

9.3.1. quarry

Om

tot een goede en verantwoorde

opbouw van de underlayers

te komen moet de groeve productie

bekend

zijn. Met de globale

d 1
= 1/5 à 1/10 Wbo ven I aag ,de verhouding
on er aag
- ZWaarste steen in één laag van ongeveer 1 : 6 en

eisen als W
lichtste

filtereisen

kan dan een betere

laagopbouw

worden

verkregen.
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Omdat op dit moment

geen groeve productie

is wordt een fictieve

productiekromme

9.8., tabel 9.8. Als filtereisen
die eigenlijk

zijn opgesteld

tussen een bestaande

Met deze waarden

Het oppervlak
grootte,

-5,5 m x d

voor een filterconstructie

de secondary

worden ontworpen

oogpunt

de voorkeur

armorlaag

heeft de volgende

< 9,0 m : H d2 + 31,5 d + 127,875
1, d2 + 46,5 d -

> 23,0 m

11,625

1, d2 + 66,0 d - 460,125

diepte van 37,0 meter betekent

van de gemiddelde

doorsnede

van 5,0 km een inhoud van de golfbreker
layers van respectievelijk
Met een porositeit

ongeveer

voor quarry

dit een

en met de lengte
binnen

4035 m2

de armor
6 3
en 20,2.10
m

steen van 38% wordt het

oppervlak

van de steen en dè inhoud respectievelijk
6
veer 2500 m2 en 12,5.10 m3•

Wordt nu aangenomen
onder de secondary

dat het maximale

100%
6
94 % x 12, 5. 10

van de steen

13,3.10

6

worden, namelijk

m3

de core en de secondary

aangebracht

gewicht

onge-

armor 6 ton is dan kan de totale pro-

ductie van de groeve berekent

Tussen

geniet.

9.9.

Met de gemiddelde
oppervlakte

worden de eisen gebruikt

en constructief

9,Om<d<23,Om
d

figuur

bodem en het golfbrekerlichaam:

binnen

figuur

aangenomen,

kan nu een laagverdeling

die uit economisch

op Taiwan bekend

armor laag worden

(laag a, respectievelijk

b). Samen met oppervlak

van de core moet de inhoud dus zijn:

fa + b + c (core)~ x 5000

12,5.10

twee lagen

6

m3
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Met de groeve
gewichten
bepaald

I.

verdeling

kan nu na een keuze van de steen-

van de diverse
worden.

Er worden

laag a bestaat
0,2-1,0

twee varianten

uit stenen

1-6 ton, laag b uit stenen

uit stenen

2-6 ton, laag b uit stenen

verdeling,

figuur

c

b

< 500 kg.

9.8. en tabel 9.8. kan nu

de inhoud van a, b en c bepaald

A-

< 200 kg

ton en de core c uit stenen

Met de groeve

worden

voor de twee varianten:

28;0
aI= 23,5·bI

=

3.723.400

m3

42,5
cI= 23,S·bI

=

5.651.600

ml

.

,-c

16
a'lI= 23,5 .bIl
54,5
cII= 23,S·bII
In de gemiddelde

variant

I

doorsnede

b=3.125.000
c

=

worden

5.651.600

1
.variant II: a = 2.127. 700 x 5000
1
b = 3.125.000
x 5000
1
c = 7.247.300 x 5000
De oppervlakten

figuur' 9.10.:

a: -2,1 t

+ 211 tI
+ 211 tI

-2,1 t
b: -2,1 t

2

1
2

1
2

2

+ 180 t2

=
=

1
0,62
1
0,62
1
0,62

1201 m2

......,

1008 m2

......,

1823 m2

,y

"'"

1201

voor variant

686

voor variant

1008

voor

= 7.247.300

"'"

-v

van de lagen a en b worden

de formule,

2 .127 •700 m3

de oppervlakken

1
1
x 5000 x 0,62
1
1
x 5000 x 0,62
1
1
x 5000 x 0,62

a=3.723.400

laag

onderscheiden:

ton en de core c uit stenen

II. laag a bestaat
0,5-2,0

lagen, de inhoud van iedere

variant

van a, b en c nu:

686 m2
1008 m2
2338 m2

voorgesteld

door

""' 6,10 m
...., 3,40 m
II .:::;>t
1
I en II~t2""'690 m
I ~t1

m3
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In de dichtheidsfunctie
variant

van de groeve productie

I en 11 het verbruik

gegeven,

figuur 9.11.a.

van de quarry

kan nu voor

steen worden aan-

en 9.11.b.

9.3.2. Filtereisen

Welke van de twee varianten
paald uit de filtereisen.
passen

moeten de diameters

zijn. Wordt verondersteld
diameter

dezelfde

gedaante

van de steengewichten,
gedefinieerd

nu wordt geprefereerd

Om de filtereisen

te kunnen toe-

van de stenen in de lagen bekend
dat de verdelingsfunctie

van de

heeft als de verdelingsfunctie

figuur 9.8. en wordt de diameter

als het gemiddelde

vorm en kubussen

wordt be-

van de afmetingen

dan kunnen vervolgens

bij bol-

de filtereisen

worden

toegepa:st.

variant

I:

laag a 1-6 ton, dat wil zeggen

100% is lichter

0% is lichter dan 1 ton. De totale verdeling

dan 6 ton en

ziet er als volgt

uit, met ook de diameter:

é {/-V ..,

L1-t-o-

A

/

(

78-66
(94-66)x

L {; {-en

-

D=W

D=\j;~

gem.

% lichter dan 1 ton

0,72 m

0,90 m

0,81 m

-42,9% lichter dan 2 ton

0,91 m

1,13

m

1,02 m

0
100%

f

-Ll-

4-66)x
4-66

100lli=

64,3% lichter

dan 3 ton

1,04 m

1,29 m

1,16 m

88-66
(94-66)x

100% =

78,6% lichter

dan 4 ton

1,15 m

1,42 m

1, za m

(91-66)x
94-66

100% =

89,3% lichter

dan 5 ton

1,24 m

1,53 m

1,39 m

% lichter dan 6 ton

1 ,31 m

1,62 m

1,46 m

100

Na het uitzetten
waarden

in een figuur

kan vervolgens

lezen: 0

1,34 m
85
.DSO=1,06m
0

15

=

0,86 m

de waarde

(figuur 9.12.1.)
van 0

, 0

85

50

van de gemiddelde

en 015 worden

afge-
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Ten aanzien van laag b en de core c kunnen dezelfde berekeningen worden uitgevoerd en uitgezet in een figuur (figuur
9.12.2 en 9.12.3.) met als resultaat voor laag b:
°85
°50

= 0,76 m
= 0,64 m

= 0,51 m
°15
en voor de core:

D8s = 0,40 m
DsO = 0,24 m
0,07 m
D
ls
variant 11:
Dezelfde afleiding als bij variant I, maar nu voor laag a
van 2-6 ton, laag b van 0,5 - 2,0 ton en de core <500

kg

levert de figuren 9.13.1., 9.13.2. en 9.13.3. op met de bijbehorende waarden:
laag a: D

8s

= 1,40 m

DsO = 1,23 m
= 1,OS m
°15
Op

laag b: D
0,96 m
8s =
= 0,82 m
°50
D
= 0,ó9 m
ls

core: DSs = 0,50 m
DsO = 0,30 m
D

ls

= 0,10 m

de grenzen tussen laag a en b en laag b en de core kunnen nu

de filterparameters
°sObovenlaag
DlSbovenlaag
DlSbovenlaag
1 =
, 2 = ___;:'------.
en 3 =
08sonderlaag
DlSonderlaag
°sOonderlaag
worden bepaald, hetgeen is samengevat in tabel 9.9. Uit tabel
9.9. blijkt dat de parameters voor beide varianten niet veel
verschillen en redelijk aan de filtereisen
DlSbovenlaag

.

.......;:.---=---=-c 5,
DSsonderlaag

DlSbovenlaag
4<

DlSonderlaag

DsObovenlaag

< 20

en

DsOonderlaag

<. 25

voldoen. Slechts ten aanzien van de benedengrens van de tweede
filtereis bestaan wat problemen, die echter voor beide varianten opgaan. De keuze zal dus niet door de filtereisen worden
bepaald. De homogeniteit van de laagdikte van a en b is reden
om variant I te laten prevaleren, bovendien liggen de grenzen
van de steengewichten bij variant I wat logischer.

-

~79 -

Opmerking:
Ook op de grens tussen
filtereis
D

worden

secondary

opgesteld,

armor en laag a kan een

namelijk

onderlaag

8S

en dit om te.voorkornen dat de door-'

--------)2
Dpor~en
.- boven 1aag

latendheid

van laag a niet enorm terugloopt

van de doorlatendheid
mende

golven

"dichte"
aanval

van de secondary

dus worden

onderlaag

met als gevolg

op de secondary

aard mogen de quarry
van de secondary
verdeling
stellen

teruggekaatst

en primary

ten opzichte

armor en de inkoop de nagenoeg

een secundaire

golf-

armor elementen.

Uiter-

stenen van laag a niet door de poriën

armor. Hiervoor

van de poriëngrootte
aan de verhouding

te kennen

het probleem

en dan eisen te

in het ontwerp
een gewicht

tussen

van 1,5 m lijkt

door de poriën

laagdiktes

gebruikt.

1·

armor elementen

van uitspoeling

Met de nu bepaalde

echter klein.

is 94% van de groeve productie

De overige

6% bestaat

uit stenen met

6 en 10 ton. Deze stenen worden gebruikt

voor het construeren

van de teen aan de binnenzijde.

breedte

9,5 rn betekent

van ongeveer

of 7 van 6 ton terwijl
gebouwd

om de

aa·ga·' : D por~ën
.
secondary
van 0,86 voor de onderlaag en af-

Met een D
1S
armor laag.
metingen van de secondary

D1S

is het noodzakelijk

de gemiddelde

dit 6 blokken

Voor een

van 10 ton

dikte van 3,0 m is op-

uit twee blokken.

Het ontwerp

dat nu ontstaat

wordt afgebeeld

in figuur 9.14.

9.4. Taludhelling

Tot nu toe is uitgegaan
voor golfbrekers

van 2 : 3. Ten aanzien

kan echter op dezelfde
een optimalisatie

van de veel gebruikte

manier

taludhelling

van de primary

armor

als voor de ontwerpgolfhobgte

van de taludhelling

worden

uitgevoerd.
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Hoewel

de golfenergie

geringer

zijn,

onderhoud

en de run up bij een flauwer

zie hoofdstuk

en schade,

neemt

daarmee

de aanlegkosten

flauwer

talud.

=

en H

s
kosten

de hoeveelheid

12,0 als ontwerpgolfhoogte
van primary
uitgaande

graaf

9.2., tabel

armor

worden

opgemerkt

constructie

eenheidsprijzen

waarbij

gemaakt

alle golven

van formule
te berekenen

voor de verschillende

in tabel

de aanlegbepaald

als in para-

(0)

grens van de integraal
resultaten

en

9.10.

Voor het onderhoud
gebruik

materiaal

dan kunnen

en de totale

van dezelfde

Onderhoudskosten

minder

enorm toe met het gebruik van een
+
uitgegaan van 15,0' als aanleghoogte

Wordt

worden

gevat

VII, met als gevolg

talud

9.11.

opleveren

9.17. waarvan

kan

de boven-

is met formule

taludhellingen

Er is echter

dat de schadefunctie

schade

9.12. De

zijn samen-

in paragraaf

9.2. ook al

S*'

(9.25.)

niet eenduidig

vastligt

band kent waarbinnen

maar in feite een onnauwkeuringheids-

de functie

zien of de bezwijkgrens

in de schadefunctie

A. Door het uivoeren
waarbij

S* (Hs

)=

exp

van een probabilistische

,053 ( (D)
/).

De betrouwbaarheidsfunctie

Z = S,*-S,
J

van de o~~auwkeurig-

te bekijken.

met behulp

van een aantal

[°

9.5., nog afge-

ligt.

om de invloed

de schadefunctie

een functie

figuur

bij 15% schade

Er zijn twee mogelijkheden
heden

ligt,

variabelen

3

berekening

van formule
wordt

1
) 1,32
co t an «
zou dan kunnen

9.13. als

geschreven:

. H

3,96]

s

-1

zijn:

(9.26. )
J
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waarin
}C.

S,=219
J

[Oi053(
[[ex
P
o

H -0,15
s
exp - ( 1,2995)

1
)1,32.H 3,96J
([ID)
3 co tan I(.
s

(9.27.)

stochastische

0(

variabelen

zijn met

verdeling;

Sj* = een deterministische
schade,

1,2995

dHs

waarin ti, D en cotan
een normale

1

grootheid

voor de hoeveelheid

in procenten.

Door nu voor verschillende

waarden

van S,* de faalkans

te

J

berekenen

met het programma

PROB** ontstaat

funétie van de onderschrijdingskansen
kan zien, figuur
schade~
personal

computer

verschillende

worden.

Er is getracht

staan van een numerieke

te maken, hetgeen

overflow

functie naar de verschillende

variabelen

niveau

sommen voor
door het ont-

niet is gelukt.

variabelen,

II berekeningen,

door de hoge exponent

den. Een poging

om met een Apple

(64K) deze probabilistische

taludhelling

bij zogenaamde

die er als volgt uit

9.15. Met deze kromme kan de gemiddelde

* bepaald

s

een verdelings-

De afgeleide

welke wordt gebruikt

heeft voor een aantal

in de noemer

te kleine waar-

om dit op te lossen door de term

(

1
)1,32 te herschrijven tot
\, (
1
) waarin \,
(AD)3 cot.an«
0 ' ADcotanoc.
d
een constante is die bepaald wordt met de gemiddelde waarde
van Ä, D en cotan~ mislukte
reden welke in verband

met tijdgebrek

B. Een andere mogelijkheid
verschillende

K

D
kans te berekenen.

golven,

met bijbehorende

van de signi-

moet dan wel worden uitgegaan

die in een jaar optreden,

wordt bepaald

voor

schade, de faal-

Voor de verdelingsfunctie

immers onderhoud

wordt formule

niet is gevonden.

is om met het AFDA** programma

waarde,

ficante golfhoogte

door één of andere onduidelijke

van alle

door alle golfbeelden

dat wil zeggen als verdelingsfunctie

9.21. gebruikt.
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Dé resultaten,

uitgaande

K

voor verschillende
9.12. Uitgezet

van een taludhelling

waarden

D

=

o

exp

(-8,8x'

De gemiddelde

19

in tabel

figuur 9.16., geeft dit

van de schade in procenten

één golf welke beschreven

F(x)

zijn samengevat

in een figuur,

een overschrijdingskans

1 : 1,5,

door

kan worden door

(9.28.)

)

schade kan berekent

worden met:

100

J xf(x)dx

(9.29.)

o

Hetgeen
1,7.10

als gemiddelde

oplevert

een schade van ongeveer

-3

%. Voor 219 golven per jaar betekent dit dus een
-3
schade van 219.1,7.10
= 0,372%. In hoeverre het verschil
met de deterministische
uit het stochastisch
duidelijk.

methode

karakter

dat het verschil

wordt door een onnauwkeurige

gemiddelde

(9.29.). Een betere

integraal

als de trapeziumregel,
en meer integratiestappen

sluitsel

bieden.

daarom de berekening
voorgesteld

is niet

voor een

bepaling

benaderingsfunctie

Simpson,

Om toch iets over het optimale

wordt

van de schadefunctie

Het is ook mogelijk

deel bepaald

(0.615%) verklaard

bijvoorbeeld

van het
van de

de regel van

kan wat dit betreft

talud te kunnen opmerken

van de totale kosten op de manier

in paragraaf

9.2. voortgezet.

S. uit tabel 9.11. kunnen

wordt
zoals

Met de waarden

de onderhoudskosten

uit-

van

afhankelijk

van

J

de taludhelling
n

L
i"

worden

sJ.. a.I pr~m
.•

berekent

met de formule:

0,01
, zie tabel 9.13.

(1+r) i

1

Schadekosten

(S)

Ook de schadekosten

worden

paragraaf

wil zeggen de faalkans wordt berekent

9.2~ Dat

een probabilistische

op dezelfde

manier bepaald

som en de schadekosten

als

in
met

(S) met

n

I

Pf.3.I

--~~

(1+r) i

. De resultaten

zijn samengevat

.

~n tabel

9

.14.
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De aanlegkosten

(I), de onderhoudskosten

kosten

(S) en de totale kosten

worden

in een figuur,

(K) kunnen wederom

dan blijken

de kosten

te nemen bij het kiezen van een flauwer
geldigheid van de Hudsonformule
aan 1 : 1,5 ligt de optimale
armor betreft

(0), de schadeuitgezet

zeer snel toe

talud. Gezien de

voor hellingen kleiner of gel:ijk
helling

bij een helling

voor wat de primary

van 1 : 1,5, figuur 9.17.

9.5. Slotopmerking

Het golfbrekerontwerp
hoeft

geenszins

werpproces

het uiteindelijke

gaat verder,

de grenstoestand
primary

te zijn. Het ont-

in feite is er slechts gekeken

met betrekking

zoals bijvoorbeeld

door de armorlagen,

brekerontwerp

tot de stabiliteit

mechanisme

zetting,

waarbij

een faalkans

transmissie,

uit het beschouwen

voorzover

moet worden

verwezen

naar een publicatie

computer

aided evaluation

mogelijk

bepaald.

naar

van de

meer grens-

enz., enz. Een volledig

zal dan ook bestaan

alle grenstoestanden

design.

ontwerp

is, figuur 9.14.,

armor laag. Er zijn echter aanzienlijk

toestanden
cirkel

zoals dat nu ontstaan

glijgolfvan

voor ieder

Hierbij wordt

van het CIAO uit 1985, getiteld

of the reliability

of a breakwater
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