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1.

Opgaaf.

In de winter van 1930-1931 is door de Directie van de Zuiderzeewerken
opgedragen een aantal metingen te verrichten over in de uitwateringsaluizen
te verwachten verachijnselen. Deze metingen zijn in vier groepen te verdeelen:
<J.

Onderzoe)< naar eventueele vermindering van het vermogen door het
toepassen van puntdeuren, vervaardigd uit damwandijzer, die een zeer
oneffen oppervlak bezitten.

b. Invloed van de aanwezigheid van tijwachten: kracht, waarmee de deuren
tegen deze oonatructïedeelen worden gedrukt, en vermindering van het
vermogen, doordat de deuren niet geheel in de kaaeen staan.

c. Nagaan van het gedrag van zand, dat door de spuïstroom door de sluizen
wordt gevoerd, vooral met het oog op beschadiging van taat8en en deuren.
d. Vermindering van de dooratroomende hoeveelheid van IJ...lmeer· Il!'""
Waddenzeezijde vóór het aanbrengen van de schuiven, door de punt.
deuren tegen de stroom in dicht te trekken met een kracht, die zonder
bezwaar door deze deuren kan worden opgenomen.

2.

s........tJ<JIti"l1 tlG" de r~.

De metingen, die tU880hen October 1930 en April 1931 door de ingenieur
A. E. J. NA.!' werden uitgevoerd, leidden tot de volgende uitkomsten:
De vermindering van het vermogen hij damwanddeuren ten opziohte
van een met gladde deuren uitgeruste sluis is nauwelijks meetbaar en
zeker kleiner dan één peroent (par. lI).
b. De momenten, die op de deuren door het stroomende water worden
uitgeoefend, zijn afhankelijk van de afstand, waarover ze uit de kas worden
gehouden. Bij een verdraaiing van omstreeks 9° komt het moment overeeri
. met dat, hetwelk door het stetiaohe drukveraclill tU880hen boven· en
benedenwater zou worden ~tgeoefend. Bij kleinere hoeken neemt het
evenredig aan de grootte van de hoek af tot nul in da geheel open stand
(par. 7).
c. Door de sluizen gevoerd zand zet zich niet neer in de omgeving van de
draaipunten van de deuren. Het achter de alagdrempel afgezette zand
levert in het bedrijf geen moeilijkheden op (par. 9).
<J.

d. Gedurende de periOde, waarin de schuiven nog ontbreken, verminderen
de door gewichten van 2000 kg belaste deuren de afvoer in bela.ngrijks
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......moor de peilnuJden dichter op de ll1uis m.-ten Iltu.n (bovenpeiJnaa!d
30 m, benedenpeilnaald sloohts enkele metlln). Hiertegen WBlI in dit goval
slechts weinig bezwaar, daar de geheele toestand wordt beheelllCht door de
beweging in de onmiddellijke nabijheid van de deuren. Het velllChii t.....,hen
de in model A en B afgelezen benedenwatllntanden, dat door de plaats van
de benedenpeilnaald in model B ontstaat, is evenredig met de onelheidehoogte
daar ter plaatse en dUB met het vierkant van de afvoer. Voor de metingen
met bijna geolotsn ll1uis, waarvoor model B is gebruikt, kan de fout worden
verwaarloosd.
In· en uitloop zijn in overeenstemming met die van model A; onder de
beide babtsenen aan het bovenotlOODlBChe einde in fig. 3 bevindt zich de
honigraat, die de stroom volkomen regelmatig maakt.

Il.

I'lII'ic1Itiwg ..... Ik MeIi....

Wanneer de waarnemingen over het doorvoeren van zand buiten beschou·
wing worden·gelaten, zijn de volgende grootheden te meten:

a. Dooratroomende waterhoeveelheid.
b. Watllntand boven de sluis.
c. Watllntand beneden de sluis.
d. Stand van de deuren.

•. Op

de deur werkende krachten.

a. Het water werd ontleend aan een hoogreaervoir (drukregelaar II van
het laboratorium), dat door de pompen voortdurend tot een vaat 'peil
wordt gevoed. De rege1ing van de hoeveelheid had plaats met een achuifafsluiter, gevolgd doOr een aftapkraantje voor fijnrege1ing, de meting
door middel van een in een meetgoot (fig. 2, achtergrond) geplaatllte
stuw met horizontale acherpe kruin. De instelling en aflezing van de
hoeveelheid zijn nauwkeurig tot op een ha1f peroent, behalve bij de zeer
kleine hoeveelheden, waarbij de nauwkeurigheid minder is.
b. De waterhoogte boven de ll1uis, afgelezen tot in tiende deelen van millimetlln
met de bovenpeilnaald (h.l, moet, om de IJ_lmeerstand voor te stellen,
nog worden verhoogd met de snelheidehoogte:

.. = v.": 2g.
·Het resultaat,
H.=h.+s.,

57
de energiehoogte aan de IJ_lmeerzijde, is oteeda genomen &Ia boven·
waterstand.
c. Bij de ....terhoogte aan de Waddenzeekant, he, eveneens met een peilnaald
..fgeIezen, is de anelheidehoogte s. niet in rekening gebracht, in verband
met de onzekerheid in hoeverre de anelheidsenergie in drn1< za.) ..orden
omgezet (zie de venlagen van de modelproeven 17 en 24 en ook Rapporten,
enz. nO. 3).
Voor benedenpeiI is dus steeds genomen de afgelezen hoogte h. aan
de peilnaald.
Het verv..l z voor de sluis is bepaald door:
z=H.-h•.

De meetfouten van de waterstanden kunnen in model A in modelm....t
á6n of twee tiende millimeters bedragen, overeenkomende met een kw..rt
of een halve centimeter in werkelijkheid. W..ar bij de result..ten onder·
deelen van centimeters zijn vermeld, moot er dus steeds rekening mee
worden gehouden, d..t- fouten kunnen zijn gemaakt van de grootte v..n
enkele eenheden van de laatete decimaal.
In model B is bij grooters afvoeren de n..uwkeurigheid van de beneden·
peilnaald veel minder.
d. De stand van de deuren is in bijna open positie bepaald door opmeting
van de afstand tusschen de voorhar en de dagzijde van de deurw, ge.
nomen loodrecht op de slnisas. Bij de metingen van par. 6, waarbij het ging
om de vermindering van de ..fvoer door het nit de w komen van de
deuren, werden deze in de verlangde stand vastgezet door middel van
twee op een asje bevestigde ....nslagen (ziohtb....r in fig. 2).
Is de deur bijn.. dioht, dan bepaalt de loodrechte uitwijking, evenredig
met de sinus van de uitwijkingshoek a, de stand niet meer voldoende.
In dat geval is een grootheid gebruikt, evenredig aan cotangens a. door
de plaats ts bepa1an. waar het verlengde van de deur de tegenoverliggende
pijler snijdt.
Daartoe is in model B (fig. 3) een wijzer op de deuren gemaakt en
een verdeeling op de bovenvlakken van de pijlerhelften aangebracht.
Bij het uitwerken van de metingen is oteeda de hoek a. tU880hen het
vlak van de deur ~ de as van de sluis, berekend uit de ~hikbare ge.
gevens.
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Een tweede meetoerie is uitgevoerd bij een debiet Q van lliO m"s per opening,
overeenkomend met de afvoer bij een normale IJseelmeerstand en laagwater
buiten. Ook hierbij werd hetzelfde resultaat verkregen.
Metingen met nog kleiner debiet zijn niet uitgevoerd. De vervallen z zouden
in dit geval zoo klein zijn, dat onvermijdelijke meetfouten veel grooter zouden
worden dan de ver80hillen, waarom het gaat. Bij de meting van Q = lliO
en in mindere mate bij die met Q = 220 is dit bij de Tloog.t6 taJlerllalllleoo
ook .-la het geval. De ver80hillen van twee tot drie peroent, waarmee
volgens de meting in het eene geval de gladde en in het andere de ruwe deur
in het voordeel is en die beide slechte op één waarneming berusten, zouden
geheel verdwijnen bij de venohillen in de aflezing der peiInaalden van enkele
tiende millimeters.
lIet is een algemeen bekend verschijnsel, dat de weerstand, die bewegend
water ondervindt bij het stroomen Iangs neeren, grooter is dan bij het volgen
van vaste wanden. De verticale sponningen, die tu880hen de damplanken
voorkomen - zeven in elke deur - , zijn een uitnemende gelegenheid voor
het ontetaan van neeren en deze blijken dan ook aanwezig te zijn. ZeIfa
dringen deze neeren, ten gevolge van de tapsohe vorm van de sponningen,
een eindweegs door in het doorstroomingspro6el, dat zij zoodoende een
weinig vernauwen.
Dat deze vernauwing geen grootere invloed heeft op de afvoer, moet
misBohien worden verklaard door de omstandigheid, dat juist bovenstrooms
van de deuren het profiel nog kleiner is, namelijk door de aanwezigheid vande s1agdorpeI. Dit profiel bepaalt in hoofdzaak de capaoiteit van de sluis,
die dus nauwelijks afhangt van de toestanden verderop.
Afdoende is de verklaring allerminst, doch .het is een verheugend feij,
dat er uit het oogpunt van vermogen van de sluizen geen bezwaar bestond
tegen de toep888ing van de eenvoudige deuren van damwandijzer.
Opmerkelijk is het, dat .-la te Karlsruhe was gevonden, dat verticale
sponningen geen meetbare invloed op de capaoiteit hebben (Rapporten, enz.
n°. 3, bladz. UI. Ook in andere te Delft onderzochte modellen is geconstateerd
de geringe invloed van verticale sponningen, in tegenstelling met horizontale.
In hoeverre hier een algemeen ver80hijnsel aanwezig is, valt niet te

zeggen.
Om een denkbeeld te verkrijgen van de grootte van eventueel nog heetaande venohillen, is voor elke meting berekend de afvoerooëfficillnt ,. uit
de formule
Q = ,.Qo = ,.F

V2gz,
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of bij maximum·afvoer uit
Q = I' Qo = I' B . i

Vi8. at.

F ia daarin het profiel van de Bluiaopening, voor zoover het ligt beneden
\
het peil van het benedenwater. B ia de wijdte van de opening en H = H. + 440,
de energiehoogte in het IJlllle1meer boven de slagdrempel.
De ooêfticiënten 1', die van meetpunt tot meetpunt zeer geleidelijk ver·
anderen, worden voor gladde en geprofileerde deur vergeleken. De conclusie,
die daarmede wordt bereikt, ia deze, dat veraohillen van één percent of meer
in I' en dus ook in de afvoer, alB uitgeB10ten kunnen worden beechouwd.

I

Wel wordt vermindering van vermogen bereikt, wanneer de deuren niet
geheel en al in de kaMen staan, maar, doordat ze tegen de tijwachtera steunen,
daar een eindweegll uitsteken.
Deze vermindering ia bepaald door de deuren vast te zetten in drie standen,
waarbij de voorhar resp. 25, 50 en 75 cm buiten de deurkas komt (deur.
hoeken 0 van resp. 2°18', 4"35' en 6°1)4'). De metingen werden, evenals vroeger,
uitgevoerd bij een afvoer Q van 220 en een van 150 m'/s per opening, zoodat
de Q·krommen konden worden geteekend in de grafieken van fig. 5, die in
de vorige paragraaf zijn behandeld.
De metingen van de op de deur werkende krachten leveren ook gegevens
over de afvoervermindering, zoodat de diagrammen konden worden uitgebreid
voor grootere uitwijkingen van de deuren. Ook bij de grootere uitwijkings.
hoeken van de deuren zijn de afvoeren gemeten.
Om een overzicht te verkrijgen van de invloed van de stand van de deur
op de afvoer, is voor elke meting berekend de theoretische afvoer Qo, waarbij
voor het profiel F (bij maximum·afvoer de breedte B) is genomen de waarde,
die bij de geheele sluiaopening behoort. De vernauwing bij de deuren ia dus
niet in rekening gebracht. De ooêfficillnt
I'=Q:Qo

wordt dus kleiner naarmate de deuren verder dicht gaan en door deze
ooêfficiënt te vergelijken met de waarde bij geheel open deuren is de invloed
van de afwijkende deurstand te beoordee1en.
Fig. 6 geeft het verloop van p bij variatie van de deurhoek o. De meet·
punten liggen natuuurlijk niet op één vloeiende lijn, daar p, behalve door
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Bij een' plausibele aanno.m& over het oploopen van de waterspiegel tU88Ch<tn
de plaate&n, w..... de beide peilschaJen Btaa.n, wordt de uitkomst van model B
tot die van model A teruggebraclit.
Hier blijkt weer van hoeveel invloed de plaateing van de peilscha.aJ
is op de uitkomsten. De waterstand beneden de B1uizen is van punt
tot punt zeer verscbillend; het is altijd mogelijk het meetpunt te kiezen
op een plaate, w....r de waterstand toevallig bijzonder laag of bijzonder
hoog is.
Het eerste is geeohied bij een van de te Karlsruhe doorgemeten modellen.
In fig. ó van het verslag (Rapporten, enz., n°. 3) is duidelijk te zien, dat
bet teeken voor de bened<tnpeilna.aJd juist staat in het diepete punt van de
verha.nglijn beneden de sluis. Zeer w.......hijnlijk heeft bij het hier behandelde
onderzoek in model A bet omgekeerde plaate gehad. Door. gezo.menlijke
werking van de pijlerkop en de' drempel van het stortebed ontetaat een
gegolfd wateroppervlak, dat in de omgeving van de beide benedenpei1na.aJden
een verheffing vertoonde.
Vergelijkt men de in de B1uismodellen van Karlsruhe en Delft (model 40, A)
gemeten afvoercol!ftioiênten, dan blijkt een v&raOhil van omstreeks 30 percent
te bestaan, w.....bij de laagste WaaM<tn te Karlsruhe zijn gemeten. Dit v&raOhil
is sleohte ten deele verklaarbaar, doordat daar de pijlers langer waren (ouder
ontwerp), de bovenpei1na.aJd verder van de B1uis was verwijderd en de stroomsnelheid, dus ook de - verwaarloosde - lev<tnde kra.chtvan het water bij
de benedenpeiln....ld grooter w.... Overigens moet de pl....teing van deze
peiln....ld voor het verschil verantwoordelijk zijn.
Bij maximum·afvoer krimpt het v&raOhil tU88Chen Karlsruhe en Delft
in tot twee percent. Dit is ook begrijpelijk, d..... bij dit stroomingsgeval de
benedenstand geèn invloed op de afvoer meer heeft. De pijler1engte en de
plaate van de bovenpeilna.aJd moeten het geoonstateerde v&raOhil juist ver·
oorzaken.
Voor de capaciteit bij maximum·afvoer is tot nu toe in alle va,r de B1uizen
gebouwde modellen een overeenstemmende w....rde gemeten. Niet alleen
werd, zooals reeds is gezegd, in model B dezelfde afvoer gevonden, dit geldt
ook voor het in 1929 te Delft gebouwde model voor het onderzoek van het
stortebed (model 17).
Dit laatete model w... in de beste omstandigheden voor het meten· van
het benedenpeil, daar het model beneden de B1uis zeer uitgebreid was. De
peilsch....l stond buiten het gebied van de onregelmatige wateroppervlakte
en bovendien op een plaate, w..... de stroomllIlll!beid zeer gering w.... De

•
,

65

hierin verkregen uitlromaten liggen tuaochen die van Karlaruhe en die van
model A «(Ol in.
Ook WIUlIlll6r na het in bedrijf stellen van de werkelijke sluizen afvoer·
metingen zullen worden verrioht, is de keus van de plaats, waar de buiten·
waterstand wordt gemeten, van het hoogste gewioht.

Uit alle Irtaohtmetingen is berekend het moment, dat de reaultante van
de waterdruk h66ft ten opziohte van het draaipnnt van de deur. Het is niet
gemakkelijk om langa theoretische weg de grootte van dit moment te berekenen. Deze hangt immers af van het verloop van de waterstand rondom
de deur en dit verloop is V&D vele factoren afhankelijk.
Aan de voorzijde V&D de déur daalt de waterstand in de riohting
van de voorhar en wanneer de deur 66D eindW66fl8 uit ~n kas is ge.
bracht, wordt daarbij 66D groote invloed uitgeoefend door de oentrlfu·
gaallrtaohten, die samenhangen met de gebogen stroomlijnen om de kop
van de deur.
Aan de boveD8troomaohe ~de is de stand dus lager dan 'die van het
bovenwater. Aan de andere kant van de deur bevindt zioh 66n D66r, waarin
de stroomsnelheden tamelijk klein ~n en het wat-eroppervlak vrijwel horizon·
taal is. Dit oppervlak ligt zeer diep, m668tal be1&Dgrijk dieper dan het beneden·
water. In fig. 4 is te zien, dat het water dadelijk voorbij de deuren laag staat
en verder stroomafwaarts weer oploopt: het water komt daar W66r achter
de pijler te vooraohijn. Behalve door dit duiken van de waterspiegel wordt
de verlaging van het peil van de neer achter de deur nog in de hand gewerkt
door dwars op de slniBaB staande oentrifugaallrtaohten, die maken, dat het
water langa de pij1erB niet onbe1angriijk 1ager staat dan in het midden van
'de alniBopeningen.
Door dit allea is het mogelijk, dat het drnkveraohil tuaochen voor- en
ach~de V&D de deur in sommige gevallen nog grooter is dan dat tuaaohen
boven· en benedenwater.
Bij geh66l open deuren is het drnkveraohil zeer kJein en praotisoh te
verwaarioozen; het zal bij onveranderde boven· en henedenl"aterstand toe·
nemen naarmate de deur verder uit de kas komt. Zijn de deuren eindelijk
geheel gesloten, dan is het drnkveraohil natuurlijk dat, hetwelk met het
niveauveraohil tu..ehen !)oven,' en benedenwater ove_nkomt.
Wordt het moment, dat door dit laatste drnkveraohil wordt veroorzaakt,
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M., genoemd, dan kan het in een willekeurige stand van de deur optredende
moment M, worden uitgedrukt in M.,:
M=PM.,I).

De empiriaohe coëflioiênt Pis nul bij open en één bij" geheel gesloten deuren.
Bij andere deurstsnden kan P alleen door meting worden bepaald.
De uitkomsten van de metingen zijn verzameld in fig. 7. Zooals wel te
verwachten WBB, is P niet nitsluitend een functie van de deurhoek 0: ook de
"O"I!HT OP
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waterhoogten en het debiet oefenen er invloed op uit. In de figuur zijn alleen
de grenzen geteekend, waartusachen de ongeveer 200 meetpunten verspreid
liggen.
Vooral bij hooge afvoeren blijkt (J groot te zijn, wat ook niet te verwonderen
is, daar dan het duiken van de waterspiegel voorbij de deuren het oterbt
naar voren komt. Het verschijnsel kan dan zoo sterk spreken, dat (J tot 1,34
kan oploopen. Deze grootete gemeten waarde komt bij deurhoeken a van
omstreeks 20° voor.
Er moet. dus op worden gerekend, dat het' moment op de deur onder
BOmmige' omstandigheden rond een derde meer kan worden dan dat, hetwelk
met het drukversohll tU88Chen binnen· en buitenwater overeenkomt.
Bij kleiner deurhoeken neemt (J sterk af en nadert vrijwel bij het afnemen
van a lineair tot nul. A1B hoogste waarde kan worden. aangenomen:
a = 2° 18' (voorhar 25 cm uit de deurkaB) : p = 0;28
a = 4° 85' ( n
60"""
" ) : IJ = 0,56
a = 6° 54' ( ;,
75".."
.. ) : p = 0,84
Gaan de deuren verder dicht, dan met a = 20° overeenkomt, dan neemt
de druk weer geleidelijk af. De doorstroomende hoeve:elheid ,is dan zooveel
kleiner, dat het duiken van het wateroppervlak van minder belang gaat
worden. Meer en meer wordt de toestand benaderd, dat aan de eene zijde van
de deur de buitenwaterstend en aan de andere zijde het binnenpell wordt
gevonden. In verband daarmee nadert (J steeds meer tot de eenheid, die bij
geheel gesloten deuren wordt bereikt.
Een deel van de metingen is verricht in model A en een ander deel, vooral
die met groote hoeken a, in model B. Om deze metingen met elkander in
overeenBtemming te brengen, is bij het berekenen van de waarden van Mo
voor de benedenwater8tand steeds die gebruikt, die in model A is of zou
zijn waargenomen. Bij de metingen in model B moeBt daarvoor !"an de af·
gelezen waarde een correctie 'WOrden aangebracht ter grootte van 0,9 QI : 2gFl,
waarin F het natte profiel bij de pellnaald is. Uit de afvoermetingen 'WaR
gebleken, dat dit het verschil van de gemeten benedenwaterstenden .in de
modellen A en. B is, wanneer de overige omstandigheden gelijk zijn.

8. Ku,... mn water uit de 1It,keerde riclIti1l{/.
Het is mogelijk, dat met het opruimen van de omringdijken, waarbinnen
de sluizen zijn gebouwd, moet worden begonnen vóór de BChuive'.', die de
eeuige ebkeeringen vormen; zijn aangebracht, De getijbeweging zal dan aan
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weerazijdeIi van de sluizen reeds groote verochillen vertoonen, zoodat er
belangrijke vervallen in beide richtingen zullen optreden. Wanneer het
buitenwater (Waddenzee) hooger staat dan het binnenwater (de af te sluiten
Zuiderzee), 'zullen de deuren dicht gaan en het verval keeren. In het tegenover.
gestelde geval echter gaan de deuren open en er zal een stroom door de sluizen
ontstaan, die bij eenig..ins belangrijke vervallen zoo sterk. zal zijn, dat het
wegbaggeren van de I8teerende stukken omringdijk ernstig kan lfOrden
belemmerd.
Deze stroom zou knnnen worden tegengehouden door de voorharren van
de deuren in dichte stand aan elkander te ,koppelen, maar deze wij... van
doen is met het oog op de ocnstructie van de deuren niet toelaatbaar. De
deuren, die een boven· en een onderaanalag bezitten, zijn niet stijf tegen
schranken, en de grootste belasting, die met het oog op deze stijfheid mag
worden aangebracht, wordt gevormd door twee gewichten van elk 2000 kg,
die op de in fig. 8 aangegeven wij... over katrollen aan de deuren zijn bevestigd. Het resultaat van d.... bevestiging is een kracht van op elke deor
2 ton evenwijdig en een van <I. ton loodrecht op de sluiaas, waardoor op de
deor een moment wordt ui~eoefend, groot 2000 I (2 008 a + sin a).
Dit moment zal evenwicht moeten maken met het in par. 7 bepaalde
moment:

.

PMa = P1. II
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+ h. + 2d)z. 'Bij een bepaald verval z
,
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deor dqs in evenwicht zijn bij een hoek a, zoodanig dat:
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De waarde van ahi functie van a ka,n worden afgeleid uit de gegeveDI,
die gediend hebben bij de aamenstelling van fig. 7. Bij de in aanmerking
komende waterstanden blij" het verloop van deze funotie niet ver van de
in fig. 7 geteekende bovengrens te liggen. Dientengevolge verkrijgt z aIs functie
van a, dus ook 8Js functie van het debiet Q, een eigenaardig verloop, globaal
zooaIs in fig. 8 is weergegeven.
De toeetand' is nn aIs volgt. Neemt men een constant Waddenzeepeil
(bijv. 40 om - N.A.P.) aan en laat men het binnenwater langzaam stijgen,
dan zullen de deuren eerst dicht blijven om nadat het verval de waarde van
17 om heeft overochreden, te worden opengedrukt. Dit gaat geleidelijk verder
tot het verval tot omstreeks 36 om is gestegen. Bij dit kritizche verval behoo·
ren twee toeetanden; bij de _
is de deor nog baH dicht (a = 31°, Q =
80 mlla), maar bij het tweede bijna geheel open (a = 12°, Q = 130 mlla).

•
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TuMchen deze beide st&nden kan alooht.. een kleiner verval worden gekeerd
en het gevolg zal dus zijn, dat de deuren plotaeling bijna geheel opens)""".
De afvoerverminderende werking van de gewiohten ia dan vrijwel opgeheven.
Het middel doet dus &Ileen dienst bij verv&llenTÓÓr de aluiavan hoogstens 3ll om.
Wanneer de in de ringdijk gebaggerde openingen nog een ldein profiel
bezitten, ia daar ook nog enkele oentimetera verval, zoodat totaal bijna ~ om
verval kan voorkomen, zonder dat een te hinderlijke stroom bij de bagger.
molens zal optreden.
Het veraohijnsel ia in het model gereproduoeerd door daarin dezelfde
kraohtenoombinatie aan te brengen. Door het .teeds verder openzetten van
de toevoerkraan wordt de afvoer vergroot. Er wordt tegelijkertijd met de
~tl&atatuw zoodaDig gemanoeuvreerd, dat het benedenpeil tna&ohen 30 en
~ om - N.A.P. blijft, daarbij rijst het bovenpeil en g""" de deuren lang·
zamerhand open. Duidelijk w-It het versohijnsel op. Ia het kritieke verval
lYJreikt, dan gaan bij het verder vergrooten van de afvoer de deuren wel
meer open, maar het bovenpeil stijgt niet meer, integendeel, het loopt ieta
terug. Dit Z&\ in de werkelijkheid niet gebeuren; daar ia een praotiaoh onbeperkte
waterhoeveelheid ~hikbaar om ook bij de wijd gecpende deuren het eenmaal
bereikte verval te handhaven, wat in het model niet mogelijk ia. De kromme
in fig. 8, die het verband tna&ohen afvoer Q (per sluiaopening) en verval •
aangeeft, stelt de opvolging van in het model gemeten toestanden voor.
In de werkelijkheid zal deze kromme niet worden gevolgd, maar de toestand
verloopeil volgens de .tippellijnen. Bij grooter worden van het verval wordt
de sprong langB de stippellijn 0 e geJI1&6b; neemt het later weer af, dan
zullen de deuren wijd open blijven tot het punt d ia bereikt, W&&1'll& door
mei bewegen van de deuren de toeatand plotseling over gaat naar b.
Fig. 3 ia gemaakt tijdens de uitvoering van deze meetaerie. Model B ia
hiervoor gebruikt, aan de gemeten benedenwateratand moeat de meermalen
genoemde oorrectie worden aangebracht.
9.

~

at-' .....

""tui door <k al.....

Het zal herh&&ldelijk gebeuren, dat het door de aluizen tot afatrooming
komende water zand meevoert, vooral in den Oever. Daar bevindt zich binnen
de sluizen een uitgeatrekte zandp1&&t, waarover zich bij het spuien met groot
verval zoo groote stroomsnelheden .ulIen ontwikkelen, dat het zand wordt
meegevoerd.
De mogelijkheid ia denkbaar, dat dit zand zioh in luwe hoeken van de
sluiaopening op een zoodanige manier neerzet, dat het bedrijf van de aluia
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punt, op drie tot vier vijfden van de deurlengte van het draaipunt verwijderd.
Niet alleen ia dit gunstiger met het oog op de sterkte van de deur, maar bovendien zijn de deuren in deze toeetIIdld hijna dicht. De ruimte, die tUBBChen de
voorharren overblijft ie dIIdl minder dIIdl een decimeter wijd en het water,
dat met verder stijgen van de zeespiegel naar binnen gaat trekken, ie ge.
dwongen grootendeels onder de deur door te stroomen, daarbij het zand op·
warrelende. Zoodoende verdwijnt de zandneerslag spoedig zoo ver, dat de
deuren geheel dicht kunnen.
Om dit te controleeren ie in de Oostoeversluia, de uitwateringBluia van
het BalgzaudhJlaaJ, op en voor de slagdrempel een groote hoeveelheid zand
gestort. Bij het opkomen van de vloed bleven de deuren aanvlldlkelijk op het
zand steken, waarna ze Jangu.am verder gingen. Na tien minuten ......
de opruiming van het zand zoover gevorderd, dat de deuren geheel geeloten
waren.
Het door de sluizen meevoeren van zand, zelfs in groote hoeveelheden,
kan dUB zonder vrees voor moeilijkheden worden tegemoetgezien.

--

Fig. '2.

Overzicht Model A.

Fig. 3.

l\lodel B.
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Fig. 4.

Fig. 9.

Krachtmeting in Model A.

NeerzeUing van zand in Modol A.
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0p/I'rJdtI.

Midden September 1929 werd door de Directie der Zaiderzeewerken opge.
\'
dragen een modelonderZOek in te stellen betreffende het stortebed van de
aitwateringaalaia van het BaJgza.ndkanaai bij het fort OoatoBver.
Bij deze alaia waren namelijk jniat te voren, na het atroomen, perkoenpalen,
die het ger.ette stortebed begrenzen, komen opdrijven. Hieruit kon worden
OPll"maakt, dat er tegen het eind van het stortebed een gevaarlijke aitkolking
had plaats gevonden, welke veronderstelling door peilingen ia bevestigd.
Het stortebed ligt vrijwel horizontaal en wordt niet beêindigd door een
drempel (fig. I).
Een bijkomend'!. bijzonderheid ia, dat jaiat die tijd eeaige eohaiven in repa·
ratie zouden worden gegeven.

KWAAL .1' tOGO
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l'ig. 1.

Bovendien WBoB kort te voren de slaiting van de Wieringermeerdijk tuaeohen
Medemblik en Den Oever tot stand gekomen; het peil in de Wieringermeer
bedroeg omstreeks 0,02 m
N.A.P.
Het apnien door de alaia kon daardoor niet worden atoPlW-"t. Integendeel
..... het lt'llIl.IChelijk, van elke gelegenheid tot waterafvoer te profiteeren, om de
W"Hlringermeer. die gedurende korte tijd nog met het apuibnaal in open
oommunioatie zou at&&n, zoo diep mogelijk af te laten.

+
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De opgaaf luidde, het ondenoe1t uit te strekken over de volgende beide
punten:
1'. door het voorloopig pl' stoen van -.ige IOhotb&lken in hun sponningen
de spui.at.room lOOdanig te wijsigeD, dat bij ongUDItige _tent&nden geen uitbreiding der ontgronding p1aats vindt;
2'. nadat een sinbtuk van na te noemen ......tingen tegen het Itortebed
sa! zijn ll""'nbn, de voorloopige ingep1aatste IOhotb&lken sullen zijn wegge.
nomen en de IOhuiven henteld. die IOhuifatanden ...... te ll"ven, ......bij de
uitko\king ...... de rand van het sinbtuk geen ontoe1a&tbt.re uitbreiding ver·
krijgt.
Er werd op aangedronpn. groote spoed te betrachten.

2.

1lutIlIoIn.

Het ondersoek, ino1uaief de modelbou..., vond p1Aats in Ootober-Deoem·
her 1929, onder leiding van den ingeuieur van het l.boratorium Mr. W. N.
Dmon.
De resultaten sijn als volgt asmen te v.tten.
Cl.

De oolZ&8k van de verdieping ia het spuien met de twee middenópeningen
van de sluis. In het model treedt in dit.gev.l deselfde ontgronding op, die
in werkelijkheid ia waargenomen (par. 6).

b.

Uitbreiding van de beIOhadiging kan voorkomen worden door met behulp
van IOhotbalken de spuistroom van de bodem af te lichten (par. 6).
Nadat het stortebed met een zinkstuk ia verlengd, komt bij normale ....ter·
standen geen hinderlijke verdieping meer voor (par. 7).
Bij .bnormaa1 groots vervallen moet het spuien worden premd met de
IOhulven (par. 8).
Het ia van het grootste belang, dat alle vier de openingen in ongeveer
plijke mate 8&Il de afvoer deelrwnen (par. 6).

c.
d.
e.

f.

Het vermopn van de sluis ia iets grooter, dan waarop bij het ontwerp .....
gerekend.

3. Model.
Tentond na het ontvanpn van de opdracht sijn de voorbereidende werk·
...mbed"" ter hand genomen, -.rtoe behooren: het bouwen van een betonnen
goot, om hierin het model te p1Aatoen; het ...,uuiten van desa goot door middel
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van een buialeiding aan 6én der in het laboratorium oppotelde meetgoten; het
vutetellen van de modelachaaI ; het maken van het paraffine aluiamodel en van
raaien. uit triplexhout verv&&rdigd. om hiernAar de gedeelten van kanaal en
zee tu.uchen de leidammeu te bouwen.
Fig. 2 geeft een overzicht (van buiten&eul naa.r kanaal gezien) van het
model.
ZooaIa .-Ia ia medegedeeld. ia de al~p van paraffine verv&&rdigd.
De overbrugging der aluizen. die geen invloed heeft op de waterbewegïng, ia
lI'8ggelaten.
Voor aohotbalken. aohulven en puntdeuren ia hont gebezigd.
liet verdere gedeelte ia van beton gemaakt. Hiertoe behooren de aanalui·
tende stukken van het Balgzandkanaal en van de buiten&eul, het stortebed en
de aanaluitende grondll'8rken.
Alo beweeglijk bodemmateriaal in de buitengeul benedenstrooms van het
stortebed zijn puim.ateanlrorrla gebezigd.
De modelachaal ia 1 op 50.
De v&lte betonnen goot, waarin het model gebouwd ia, ia inwendig lang 8 m.
breed 1,88 m. hoog (() cm. Het water. dat de goot binnenstroomt. ia gemeten
door middel van een meetetuw met aoherpe, horizontale kruin. Het water
wordt. na het model doorloopen te hebljen, aan het andere uiteinde der beton·
goot uitgelaten over een bewi.egbare stuwklep. waarmee de benedenwaterBtand
in het model worlit geregeld.
De waterstand in het BaJgzaodkanaal en in de buitengeul, voortaan aan·
geduid ala Waddenzeeatand, worden afgelezen op tegen de taluds aangebrachte
hellend\, peilaohaJen.
Fig. 3 geeft een overzicht van het model in bovenaanzicht.
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4. Gang ..." de metingen.
Nadat eerst water ,in het model is gelaten, wordt de bodem, voorzoover die
uit puimsteenkorrels bestaat, glad8f\8treken. Daarna wordt geleidelijk de water·
stroom vergroot ~t de benoodigde hoeveelheid. De benedenwaterstand wordt
met de stuwklep op peil gebracht.
De afleeonauwkeurigheid der waterstanden bij hellende peilschalen, zooals
in dit model zijn gebezigd, is niet zoo groot, als bij het bezigen van peilnaalden.
De meniscus v!'n het wateroppervlak krijgt n.l. belangrijke invloed.
Toch behoort hier een afleesfout van 5 om (in het model 1 mm, in vertioale
riohting) tot de uitzonderingen en doet een van 10 om (2 DllI) zioh niet voor.
Dit geldt voor de pèuen, genoemd in par. 5 ~~ par. 6 en opgenomen in de
grafieken fig. 9, 11 en 12.
Bij het aflezen van de in par. 9 genoemde peilen, waar het verval klein is,
werd bijzonder op de nanwkeurigheid gelet en liggen de all_fouten zeker
binnen 1 mm (werkelijkheid .5 om).
"
De waterstroom wordt gedurende een zekere tijd, die bij de uitkomsten in de
volgende paragrafen telkeno wordt vermeld, onderhouden, waarna de v.er·
dieping en eventueele aanBpoeling v.an de zeebodem wordt' opgemeten.
Bij sommige ,proeven is de ontgronding gefotografeerd (fig. 4, ti en 6),
waarbij, gebruik wordt gemaakt van witte draden; om de lijnen van gelijke
h"'1gte aan te geven.
Deze draden worden op de volgende wijze op hun jniBte plaate gelegd. Het
water wordt na een proef zoover afgelaten, dat hét precies zoo hoog staat als de
bovenkant van het storlebed (510 om-N.A.P.). Nu wordt een draad voorzioh· ,
tig neergelegd langs de r"l'd, waar het wateroppervlak door de drooggevallen
bodem wordt begreDBd. Deze rand vormt de eerste hoogtelijn van 510 om N.A.P. Daarna wordt het water een centimeter afgelaten en komt op dezelfde
wijze de hoogtelijn van 560 om - N.A.~. tot stand. D~ werkwijze wordt voort·
gezet totdat de diePSte kuil bereikt is.
Nadat alle draden aldus op hun plaate zijn gebracht, en met de noodige
oijfers !le diepten zijn aangeduid, wordt de foto genomen met vertioale op·
tiBohe as.

5.

Eerste proe/...mingen. Overee.nJ:0m8t met de lDef'kelljkheid.

Allereerst moest worden getracht in het model aan te toonen, op welke
wijze de ontgronding was ontetaan.
Het bleek, dat onder andere gespui~ was m~t de middenopeningen van de
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sluis, terwijl de zijachuiven gesloten waren. De w..terstand in het B&!gzanll·
N,A.P., terwijl het Iaagw..ter
buiten tot 70 à 75 cm - N.A.P. wao afgeloopen. Deze omst..ndigheden werden
in het model weergegeven. Het k..na..lpeil werd op 30 Cm ~ N.A.P. ge.
houden, het buitenw..ter op 70 cm - N.A.P. Dit l....tste is de gemiddelde stand,
die gedurende eeuige tijd bij het .puien zal zijn voorgekomen.
De in het model optredende verdieping werd v...tgelegd. Fig. 4 geeft het
reault....t, d..t werd verkregen na 10 minuten stroomen in het model, dUB
ruim 70 minuten in de werkelijkheid. Er is reedB een kuil gevormd, waarvan
het diepete punt op 7.80 m ' - N.A.P. ligt. dUB 2,70 m onder de r..nd van
het .tortebed. Tegen het .tortebed aan is pl....toelijk een diepte van bijn..
7.10 m - N.A.P.: ..anwezig, een' verdieping van twee m,.voldoende om de
perkoenen van de afBluiting v..n het BtOrtebed lOB te m..ken. Deze diepe plek
ligt juist op de greno tUBachen de .troom en de neer, die deze .troom ....n de
rechterzijde begrenot. In het gebied ~an deze neer is een rug van bodemm..te·
riaal opgeworpen, die tot 4,20 m - ~.A.P. reikt.
De proef is veracheidene m..len herh....ld, het reaultaat is telkens vrijwel
hetzelfde. Steeds begint de kolkvorming aoymmetrisch. meeat..l zoo..ls in
fig. 4 is te zien. doch nu en dan ook volgeno het .piegelbeeld.
Duurt het stroomen Ia.nger dan 10 minuten, dan begint de aantaBting ook
aan de andere zijde op te treden en gaandeweg neemt de kuil een symmetrische vorm ..an. w..arbij tegen het .tortebed op twee pl....toen verdieping
optreedt. Tuoechen deze pl....teen i8 geen gevaar voor ontgronding aanwezig.
N.. ruim een half utîr .troomen (in werkelijkheid ongeveer 4 uur) is de
grootste diepte niet meer toegenomen, evenmin als de diepte tegen het .torte·
bed. De verdieping heeft zich ..Ileen uitgebreid. ook in de breedte (fig. 5).
kan....l voor de a1uis wao omstreeks 30 om -

De in werkelijkheid gepeilde verdieping vertoont eenzelfde beeld (fig. 6).
De grootste ontgronding tegen het stortebed valt volkomen op dezelfde plaats
als in het model en heeft ook vrijwel dezelfde diepte (6,90 m - N.A.P.). De
grootste diepte, 7.90 m - N.A.P., kOmt uitstekend met die in het model overeen. maar ligt,iets verder van de sluis verwijderd. De geheele kuil is trouweno
in de .troomrichting w..t verder uitgebreid, dan in het model, maar verdcr is de
overeènBtemming veel beter. dan mocht worden verwacht. Ze1fB de helling
van het .teiIe beloop, ongeveer 1 op 2 aan de rechterzijde. is in het model en in
de werkelijkheid dezelfde. Ook is de rug aan de rechterzijde ....nwezig. de hoogte
is vrijwel gelijk aan die in 'het model (hoogste punt 4,10 m - N.A.P.).
De verdieping van de werkelijkheid is al verder o.n~eld, dan die van
8

fig.• (70 minuten lpuien), maar nog niet IOOver alo die van fig. 11 (vier uur
otroomen),waar ook aan de andere zijde van de otroom de groote diepte tegen
het stortebed ia ontlt&an. Dit geechiedt in het mo4el telkeUOIIA 20 tot 30
minuteu IItroomen (2% tot 3~ uur in werke1iikheid).

n nn
Flc. e.
Uit een en ander valt te heoIniten, dat het lItroomen molt oIeohto - . gedeelte van de openingen de 80hnld ia van de opgetNden ontgronding. Voorto
blijkt, dat het in het model gehrnikte bodemmateriaal zich bijlIA voI1<omen
gedro.agt alo het zand in de werblijkheid. Uit het feit, dat die werblijkheld de Iroil zich ....t verder uitotrekt, mog de oonolnoie worden getrókbo,
dat de relatieve heweeglijkheid van de puimoteenkvneJo nog wat te klein ia,
zoodat ze nog zullen blijven liggen op de pl&atoen, waar het zand in de wed<e1ijkheld jnlot wordt meegevoerd. Dit wordt hevelltigd, door de waameming. dat
de modelknrrelo zich beginfWI te he.,... bij een ot.room_Jheid van oageveer
10 om per oeoonde, duo 70 om per oeoonde in werkelijkheid, terwijl het IOnlnd
~ .-10 bij -u.eden van ~ lllO om
oeoonde in he-.Png geraakt.

Per

Zoot.la in par. 7 van het verslag over modelproet 17 in dit rapport ia 0Pll"merkt, wordt de ontgronding in eerste inatantie bepaald door het atroomheeld,
terwijl betrekkelijk kleine verachillen in het bodemmateriaal, ZOO&la hier aanwezig zijn, slechts een'onderil-hikte rol spelen. Met vertrouwen mag daarom
worden verwacht, dat ook bij andere toelItanden, waarin geen metingen uit de
werkelijkheid beBohikb&&r zijn om het model te oontro\eeren, dit betrouwbare
aanwijzingen geeft voor de bij de oluia optredende verdiepingen.

,

De eerste van die andere toestanden iB het atroomen met &Ile vier de openingen tegelijk bij dezelfde waterstanden: binnen 30 en buiten 70 om onder
N.A.P. Het reeult&&t daarvan ia in fig. 7 te zien. Hoewel de dooretroomende
hoeveelheid vrijwel tweemaal zoo groot iB, alo eerst (immers de afvoer per
opening verandert niet), iB de ontgronding minder geworden. Het middelate
deel VUl het stortebed ia veilig, &lleen aan dè zijkanten, IlA&lIt de hoofdstroom,
ia een belangrijke verdieping aanwezig, die echter niet zoo diep zijn, &1B eerst.
De oonolUBie voor de uitwateringBBluizen in de &fBIuitdijk (modelproef
nO. 17): er moet steeds gespuid worden met &Ile openingen; de meeat
aangev&llen 'p\&&t8en bevinden Zich aan de zijkanten, geldt ook hier.
ZeIfa bij het betrekkelijk kleine verval van 40 om zijn de verdiepingen tegen
het stortebed reeds zoo groot (rond een m), dat gevaar voor beBoh&diging niet
uitgeeloten ia. Het stortebed zonder drempel ia dUB onvoldoende, en er zal naar
andere middelen moeten worden omgezien om het mogelijk te maken met de
sluia te blijven stroomen.
.

Doordat de BOhuiven voorIoopig niet konden worden gebruikt hebben
deze middelen &Ilereerot bestaan in het beperken en leiden van de spuiatroom
door het aanbrengen van BOhotb&1ken.
Deze proeven hiervoor zijn genomen in de tijd van 11 tot en mét 16 Octo.
ber, Wa&11l& de resultaten onmiddellijk aan de opdrachtgeefster zijn verstrekt,
om voorloopig &1B gebl'dkounwijzing bij de werkelijke sluizen te dienen.
Gewerkt ia hier steeds met de waterstanden:
Bs,Jgmnd h na&1 . . • , • • • • 0,40 om - N.Ä.P. en
Waddenzee . • • . . . • . • • 1,40 om - NA.P.,

een oombinatie, die kan worden beBohouwd &la de ongunstigste, die in het l1&j..... kan voorkomen.

•
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Bij elke proef ia gedurende % uur (werkelijkheid ruim 3% uur) bij deze
.tanden geopuid, om Bterk .prekende uitkolkingen te verkrijgen.
AlB maatgevend ia beBchouw4 de maximum-ontgronding, die optreedt
vlak tegen het .tortebed.
Eerot ia gemeten de ontgrpnding, die ontBtaat, wanneer de B1uiBopeningen
geheel vrij zijn; daarna zijn proeven genomen, waarhij het doorotroomingllprofiel was beperkt door het inzetten van BChothalken.
De p1aatBing van deze BChothalken wao bij elke proef in alle vier de openingen gelijk.
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Het retmltaat van de metingen (fig. 9) ia, zooals kon worden verwacht,
dat de verdieping tegen het gezette Btortebed het grootBt ia, wanneer geen
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ochotbalken UIlwezig zijn (gevll1 a). Bij de ingeetelde waterstanden stroomt
dan 313 mi water per seconde' door de eluis, doch de ontgronding is 5,5 m
,diep.Een bewijs, dat het gemaakte stortebed geheel onvoldoende was.
Bij deze waterstanden m068t de sluisg~ dus worden geknepen en daar
dit tijdelijk niet met de schuiven kon geschieden, m068t dit plaate hebben
door het vernauwen van het proliel door ingezette schotbalken. Het dicht
houden van ééll> of meer van de openingen zou de zaak immers nog erger
make'; (par. 5).
.
Voor het p1aateen van schotbalken zijn, behalve de schuifsponningen, nog
vier stel sponningen beschikbaar (lig. 8). Er m068t nu naar ,!",orden geetreefd
'de schotbalken lOOdanig te verdeelen, dat, bij een zoo groot mogelijke afvoer,
de verdieping tegen het storte'boid. geen ontoelaatbare afmetingen verkrijgt.
Als grens van het toelaatbare k&n 'worden beschouwd 80 cm, dat is de helft
van de lengte der perkoenen, die het stortebed begrenZen.
Nadat een UIltal combinatiee van schotbeJ!ren waren geprobeerd, bleek,
dat het'doel het best kon worden bereikt door hetopotapelen vaneen drempel
in de sponning, die het meest aan de zeezijpe is gelegen (lig. 8, schotb&lken b).
Door deze drempel wordt de straal van de bodem afgelicht, zoodat de aanval
op het stortebed en op de aangrenzende zeeliodem vermindert.
De gunstige werking wordt sterker, naarmate de drempel hooger is: bij een
stapeling van lllO cm is de verdieping nog 85 om, bij een hoogte van 105 cm
zou de toe te laten toest';'-"d worden
Ten koste' van de afvoer,
. verkregen.
,
die teruggaat tot 222 mi per 86OOnde.
. .
Het oplichten van de straal kan nog worden geprofionoeerd, door het water
kort na het binnentreden in de sluis, onder een scherm door te laten duiken:
de opwaartsche oomponent van de snelheid wordt dan grooter. Dit scherm
kan het best worden geplaatst in de tweede sponning, gerekend van de kanaal·
zijde (lig. 8, schotbalken cl.
Nu worden verdieping en afvoer beide weer kleiner: bij een "poorthoogte"
bij c van 350 cm en een drempelhoogte bij b van 100 cm is de uitkolking nog
maar 20 cm diep, 'bij een afvoer van 208 mi per seconde (lig. 9). Het mooie is,
dat nu, door het geleidelijk verIsgen van de drempelliij b de afvoer zooveel
toeneemt, dat, wanner de grens van de verdieping weer is bereikt, de afvoer
grooter is, dan de 222'm" van het vorige geval. Dit heeft plaats bij een drempel
van 80 cm bij b (fig. 9), de afvoer is dan 227 mi per seconde.
Een betere t068tand dan deze kon niet worden gevonden, lOOdat als tijde.
lijke voorziening werd aanbevolen: het vormen van een drempel van schot·
balken, hoog 80 cm aan de zeezijde en van een poort; hoog 350 cm aan de kanaal·
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zijde..Er kan dan vrij worden g.,.troomd; zelfs bij de ongunstigste oombinatie
van waterstanden, die redelijkerwijze kan worden verwaeht, 't.-It Been
gevaarlijke verdieping tegen het stortebed. op.

7. , Dtf'"ilieve ~'ng.
Terwijl de sluis met de tijdelijke voorzisning in bedrijf was, is de uitgeschuurde kuil weer volgestort tot ongeveer 6 'm - N.A.P. en daarover een
zinkstuk aangebiacht.
Dit zinkstuk, dat aansluit tegen het gezette stortebed, beslaat de geheele
b.-Ite 'Vap. de bodem van de buitengeul t~hen de leidammen ('0 m) en is,
in stroomrichting gemeten, ló m lang (fig. 10). Het oppervlak 1Igj; gemiddeld
op ó30 om - N.A.P.
De vraag is nu, of bij het spuien met cJe volle .schuifopeuingen, dus na het
weder aanbrengen van de schuiven en het verwijderen van de schotbalken,
de zeebodem voorbij het zinkstuk niet te sterk wordt aangevallen.
Het zinkstuk met bestorting is zelf ilestand tegen de uit de sluis komende
Btroomen, daarom .kon het in het model women voorgesteld door een vast
materiaal (houten plankje).

89
Om het verkrijgen van reoultaten te beopoedigen, zonder dat de nauw·
keurigheid er onder lijdt, ie de volgende weg ingeelaflen.
Er wordt in het model een be~ waterverzet per oeoonde ingeoteld. De

uitlaatklep &teat op een zekere hoogte, zoodat na betrekkelijk korte tüd een
permanente etrooming ontetaat, die 8 t. 10 minuten (in werkelijkheid ollllltreelra
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1 uur) wordt onderhouden. De waterstanden worden afgelezen en de ontgron.
ding tegen het zinbtuk opgenomen, zonder de watertoevoer te stoppen.
Vervolgens wordt ds benedenwaterstand zeer geleidelijk iets verlasgd; er
woedt weer gewacht tot de strooming permanent ie en de toestand weer ge.
durende dezelfde tüd geoontinueerd, waarna peiJen en ontgronding ook hier
worden afgelezen. Zoo wordt voortgegaan en er ontstaat, ~ de water·
standen in een grafiIlk worden uitgezet, een reelra punten, die alle betrekking
hebben op dezelfde afvoer per oeoonde. Langs de "werklijn", die deze punten
verbindt, worden de afgelezen ontgrondingen aangeteekend. Elke werklijn
vertoont aIdlD een reeb getallen, die grooter worden, naarmate de waterstan·
den lager zijn, en die voor elk gemeten punt (d.i. voor elke boven· en beneden·
waterstand, die een uur lang ZÜn voorgekomen) aangeven, hoe groot de maxi·
mum ontgronding tegen het zinbtuk ie.
De waterstanden worden aangegeven in oentimeten werkelijkheid
of N.A.P.; de diepte door ontgronding in om onder de bovenkant van het zink·
stuk, dlD onder 630 om - N.A.P.; de afvoer in mi per oeoonde door de ~ sluis·
openingen tezamen.
Op deze wijze zijn doorgemeten elf werklijnen, ieder omnttende 5 tot 10,
some 12, achtereenvolgende permanente strooJDingstoMtanden.
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De stand der ..,huiven is gedurende een geheele werklijn dezelfde in alle
4 sluiocpeningen. De ..,huifdrempel ligt enkele cm (in het model nog geen
mm) hooger dan de 8Iuiohodem, die op 505 cm - N.A.P. gelegen is.
De volgende gevallen zijn onderzocht:
Q
Werklijn n°.

Jl1' per eooonde.

Stand van de ..,huiven.

1

355

2
3
4,

310
265
220

5

265

6
8

265
247
230

onderkant 250 cm boven de drempel
geval

9
10
11

211
195,
. 177

onderkant 200 om boven de drempel
geval IV.

7

volledig geheven
geval I.

onderkant 300 om boren de drempel
geval II.

m.

"

Ook de resultaten van deze proefnemingen zijn in grafiekvOl'lll zoo spoedig
mogelijk aan de opdraeh.tgeefoter verstrekt.
De vier werklijnen, die bij volledig geheven ..,huiven werden doorgemeten,
zijn in fig. 11 door getrokken lijnen voorgesteld. Bij elk kruisje is een méting
verrioht; de gemeten verdiepingen tegen het zinkstuk zijn in de figuur niet
bijg_breven. Daarentegen zijn wel aangogeven de uit de metingen afgeleide
lijnen van gelijke verdieping (bloklijnen).
Ten opzichte van de vroegere toestand zonder zinkstuk is een belangrijke
verbetering opgetreden. Zooals in fig.. 5 is te zien, was bij eetI kanaa1peil van
30 cm - N.A.P. en een zeeeta.nd van 70 om - N.A.P. de grootste verdieping
tegen het stortebed ruim 100 cm; thans ,komt bij dezeUde .tanden een ontgronding van B1eehts 30 cm voor.
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De ontgronding treedt .teeda in de bodem van de buitengeul op; aanta8ting
van de wederzijdBohe beloopen i••Iechto geoonotateerd bij één meting met een
verval, grooter dan het grootot mogelijke (het in fig 11 met K aangeduide
punt).

. Nu moet worden nagegaan of de verdieping lango het zinkstuk niet te groot
wordt. Tegen dit beweegbo.re oonotruotiedeel zal .ieto meer diepte kunnen wor·
den toegel&ten dan lango de perkoenenzij, die het gezette .tortebed ..wuit. Een
gren. van 100 om BObijnt voorloopig wel aannemelijk.
Bij de normale toeBtallden (Kanaa;lpeil Ba1gz&n~aal 50 om - N.A.P.•
gemiddeld laagwater buiten de BluiB ongeveer 80 om - N.A.P.) wordt deze
maat niet bereikt. In fig. II iB te zien, dat dit eerot voorkomt bij een verval
van meer dan 50 om.
Toch iB het mogelijk, dat bij zeer lage zeeotallden (OoBtenwind) waterBtallden
voorkomen, die een veel grootere verdieping veroorzaken. Een buitenotand
van 175 om - N.A.P., gecombineerd met een peil op het kana&! van 75 omN.A.P. bijvoorbeeld, iB wel al. een zeer groote uitzondering te beBOhouwen,
maar toch volstrekt niet ondenkb&&r. Werd bij deze .tanden met vol vermogen
grepuid, dan zou een maatgevende verdieping van meer dan twee m onteta.an.
~

•

•
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Het stortebed ia dua, nietf.esenotaande zijn groote Jengte (17,5
15 m),
niet onder alle om.otanclitlheden veilig, wat ongetwijfeld moet worden geweten
aan het ontbrelum van een drempel.

Bij _
groot verval zal de afvoer moeten worden getemperd, door
de IlOhuiven een eindweegtl te laten zakken. (Natuurlijk in de vier openingen
evenveel, anders treedt de sterke neervorming met groote verdieping
weder op.)
Uit de metingen in het model blijkt, dat dit middel afdoende ia. De uit·
kometen van de metingen langa al de elf IOOOVeD genoemde werklijnen en van
nog enkele andere, zijn verzameld in fig. 12. Hier zijn, om de figuur niet te
over1&den, de werklijnen niet geteeltend, maar alle meetpunten &UJge88VeD
met een bijgellOhreven dieptllOijfer, dat de ontgronding tegen het zinltatult voor·
stelt. De rechte ltruiajea hebben betreltlting op geval I (volledig geheven IlOhui·
ven), de punten op geval
(achuifhoogte 300 cm), de liggende ltruiajea op
(IlOhuifhoogte 250 cm), terwijl eindelijk de omlijnde stippen de metingen in geval
IV, met aleohte 200 cm geheven IlOhuiven, voorstellen.
De bloklijnen zijn _ r de lijnen van gelijke verdieping, namelijk van l(lO cm,
in de vier geVallen.
Zoo&1a verwacht kon worden, ia het noodig de IlOhuiven verder te laten
z&ltlten, n&&rDl&te het verval grooter ia. Ale regel voor de practiache bediening
van de aluia zou kunnen gelden, dat de hoogste IlOhuifatand, die lIlllg worden
toegelaten, bij norm&&! ltan&&1peil op de volgende wijze van het verval af·

n

m

hangt:
Verval tot 5Il cm, IlOhui,,:en geheel open;
Verval tot 85 cm, achuifhoogte 300 cm;·
Verval tot 130 cm, IlOhuifhoogte 250 cm;
Verval grooter dan 130 cm, IlOhuifhoogte 200 cm.
Bij andere ltan&&!atanden zonden de vervalgrenzen iete moeten worden
gewijzigd, doch hiervan kan wel worden afgezien.
W _ de lIt&Dden -1u« zijn, wordt de invloed.van de IlOhuif ltleiner
om eindelijk nul te worden, Wllimeer de waterspiegel de onderkant van de IlOhuif
niet m_ aanraakt.
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Hoewel het bepalen van het vermogen V&n de s1uiB niet tot de opdr""ht
behoort, zal hierover nog een enkefwoord worden gezegd, daar zièh in de me·
tingen voldáende gegevèns bevinden om een afvoerooëffioiënt te berekenen.
Deze afvoerooëfiioiënt is de I' uit de formule,

•
~

= 1'.B.h.

V 2gz,

waarin voorstelt:
Q = de afvoer:
B = de ge__ènlijke breedte van de vier slui&openingeti:
h = de hoogte van het benedenwater boven do> s1uiBdrempel'
z = het vervaJ.
•
Om z te bepalen, is de hoogte van het binnenwater vermeerderd met de
snelheidshoogte

v·
a Zg'

om de invloed van de toeetroomsnelheid in rekening te brengen.
Een dergelijke verandering van de henedensta.nd is niet IIo&Ilgebr""ht, d&&r
het' niet bekend is, welk deel van de bij de benedenpeilsoh&&1 nog &&nwezige
levende kr""ht verderop in .drnk wordt omgezet,
Voor een vijfj;&1 in het model gemeten toeeta.nden zijn de gegeve~ verzameld
in de hierna volgende tabel (0. g. s. eenlieden).
Boven·
water.

+63
+15
-35
-39
-80

Snel- Gecorr.
Snelheid heids- boven- Beneden
ka.n&&l. hoogte. water. water.

109
122
104
119
99

7
8
6
8

5

+70
+23
-29
-31
-75

Q

h

z

+ 10

355 X10'

4DO

-55
-55

355~10'

425

60
78
36
79

-110
-120

2Mx 10' 415
310X 10'. 370
220 X10' 360

45

,.
1,06
1,07
1,15
1,06
1,03

De sluis is bep&&ld' gunstig: vooral bij kleine afvoer is I' groot. D&&rbij
komt nog, dat door het omzetten van een deel van de levende kracht in het
buitenka.n&&1 in druk, I' nog iet. zal stijgen.

