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11 8. Opdradû

1~

De sluizen vormen 'de verbindingen voor de binnenv....rt tU88Chen de
Wieringermeer en de omliggende wateren.
De Westfrieoohe slllÏlo, ten Oosten van Kolhorn, verbindt het W&&rdkanaal
en het GroétkSDaal, waarvan het normale peil O,.o-N.A.P.w,dooh welke
gemakkeJÜk tot N.A.P. kunnen Itjjgen of tot 0,60 m daaronder kunnen dalen,
met de W~he vaart, het hoofdkanaal van de tweede polderafdeeling (het
Oude Land). Het voorloopige polderpeil (V.P.P.) in dele afdeeling i. 5,30 m N.A.P., er wordt op gerekend, dat na geruimen tüd het peil zal moeten worden
verlaagd, hoogetena met 0,70 m, zoodat de laagete benedenwaterstand, w.....bÜ
de s1llÏlo nog moet knnnen worden gebruikt (P.P.), 6,00 m - N.A.P. w.
De waterweg Kolhorn-Medemblik, die aan beide zÜden op de Westfri680he
kanalen &&1 aansluiten, vormt de Voorn&fdll8te scheepvaartroute in de Wieringermeer, hü ia geschikt voor schepen van 300 ton laadvermogen en in verband
daarmede heeft de slllÏlo een echutlengte van .0 m, een WÜdte in de sluishoofden
van 7,15 m en een drempeldiepte van 2,50 m onder de 1a.agete waterstanden.
Door de aanwezigheid van een brug ia de lengte van de schutkolk veel grooter
dan de schutlengte.
De Haukeesluis heeft delelfde hoofdafmetingen (fig. 1). Ook het bovenwater,
dat door het Amstelmeer wordt gevormd, w....rmee de Waard. en Groetkanalen
gemeen liggen, heeft hetzelfde peil van 0,40 m - N.A.P. Het benedenwater,
de Slootvaart,ligt echter 0,70 m hooger (V.P.P. = 4,60 m - N.A.P.,
=
5,30 m - N.A.P.), daar d.... vaart door de eerste polderafdeeling, het Hoogs
Land, loopt.
Ook de Stontelenluis heeft ale benedenwater de eerste polderafdeeling
(Den Oe_he Vaart), zoodat op een V.P.P. van 4,60 en een P.P. van 5,30 m
- N.A.P. moet worden gerekend. Het normale peil van het IJlI61meer, dat
het bovenwater vormt, w wederom 0,.0 - N.A.P. Deze slllÏlo ia kleiner,
dan de beide anderen: schutlengte 31,50 m, wüdte in de sluishoofden
5,50 m, drempeldiepte 2,40 m. Schepen van 180 ton laadvermogen kunnen
hier worden geschut.

r.p.

De te onderzoeken sluizen hebben alle delelfde büwnderhl\den, waardoor
zÜ Uch van de meeete tot nog toe In Nederland gebouwde echutsluizen onder·
",heiden:

1°. het verval ia vrü aanzienlük, nJ. bÜ hoogs boeeematand en laag polderpeil
5,30 m tot 6,00 m;
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2°. de vulling van de kolk heeft pl....te door openingen in de stortmuur van
het bovenhoofd; ,
3°. het' water wordt van de schuifOpènïngen aan' het bovenpand naar deze
stortmuuropeJÜngen niet geleid door riolen, m....r door een soort oaiaacn·
,rnimte onder het bovenhoofd, welke ruimte 'een groot waterbergend
vermogen bezit. •
{)ylinderachuiven mogen niet worden toegepast en het leggen van rioJen door de oaiaacnrnimte 'JÎ1oet zoo mogelijk worden vermeden.
2'.

Optlradot.

In November 1927 werd door de DienSt der Zuide.z;"'werken opgedragen
de voorlooplge ontwerpen van de drie sluizen te onderzoek6n. N &.geg....n moesten
worden de vullingatijd van de schutkolk en de krachten, die gedurende het
vu11en op de in de schutkolk aanwezige schepen worden uitgeoefend. Mocht
het blijken, dat deze grootheden niet aan de dear....n te stellen eiachen
voldoen, dan moesten oonstruotiewijzigillgen worde;' aangegeven, die betere
resultaten, geven.
•.
'
.
,
In December 1927 werd begonnen met het bouwen van een model, dat in
Januari 1928 gereed kwam. Het onderzoek duurde tot Augustus van dat j ....r.
Een en ander stond onder leiding van de, inge~]1r bij het Waterbouwkundig
Laboratorium Mr. lr. W. N. Dnmn.
Het bleek, dat de vultijd goed was, doch dat op de geschutte schepen veel
te groote krachten werkten. Na herh....lde vergeefache pogingen 'werden ten
slotte voor de drie sluizen oonstructies ,gevonden, w....rbij met behoud van de
korte vultijd, deze krachten beneden toelaatbare grenzen blijven en de schepen
rustig liggen.
Deze constructies zijn beschreven in par. 19.
3.. Rtl flfOdd. '
In December 1927 iS begonnen met de bouw v;';' Mn model van één der
genoemde sluizen. Hiertoe iS die van De Haukeli gekozen; terwijl na afloop van
het onderZdek aanvu11ende waarnemingen zijn gedaan voor de ontwerpen der
beide andere sluizen.
'
Het sluiamodel iS naar de beatekateelieiung vervaardigd op aèhaal 1: 18,67
(3: 56). Het iS vervaardigd van pitchpine, een houtaoort die betrekkelijk weinig
aan "werken" ten gevolge van de aanraking van _ter onderhevig iS, 'De
inatl'ÓQminga.openïngen aan het bOvenpand zijn Weglma him, vOJ;'ID" die zich
12
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' -......lijk tot de uitvoering in hout leende, gemaakt van pe.n.ffine, welk
materi&&l uitstekend heeft voldaan. Ala IOhuiven werden ...,vankelijk houten
plankjeo, later eternietp1aat)eo, in de gewenoohte vorm geza&fld, gehezlsd.
Om bet heffen van de IOhuiven in het model naar wewoch te kunnen regelen,
werd een OOll.lwctie verv&&rdigd, ~ uit wiggen, die door twee, ter
..-.ijden daarvan geplaatete, draaiende IOhroefata.ngen (., fig. 2) repJnu.tig
over een horizont.1e bun kunnen worden geoohoven. De IOhroefata.ngen
worden door middel van een tr.ndndoverbrenging met een zwengel met hand·
kracht in draaiende beweging gebracht. Door het voortochuiven der wiggen (b)
wordt een daarop rustende drugooll.ltruotie (0) gelijkm.tig omboog geheven.
Aan deze drugooll.ltructie siin de IOhuiven (d) bevestigd.
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Fig. 2.

AIa bovenpand ia gebruikt een ruime houten hU, met pua.ffine gedicht.
Gedurende de metingen wordtde hU voortdurend met w.ter gevoed; eMl m-de
overlw sorgt voor het handhven van het gewenoohte peil.
De gehezlsde IOheepemodeUen hdden reeds bij een vorige proef (Over.
Jebnluia hij Medemblik) diell.lt gedaan. Ze siin uit pe.n.ffine vernudigd en
orteIJen voor: ~ groot IOhip van 336 ton, .llllllede vier kleinere van ~ ton elk.
De .rmetingen siin (in werkelijkheid) I):
') Do ooMpoD bobbc oonpI'ClIIbIijk _
eed- ia _ modoI ap I : 11 . .
- . door boK ........- vu do ....,.w..boa! ia I : 18,87, d. . . . . . . -
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Groot schip

Kleine schepen

Breedte .

ruim 32 m
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Als tijdmeter iJl in den regel eert stophorloge gebruikt. Veelal telt gedurende
het tijdsverloop, ...aarin de kolk gevuld ...ordt, tIéD VaD de ...s.amemen de
oeoondeo hardop, &OOdat bij het heffen VaD de schuiven en het af1ezeD VaD ....ter•
•t&Dden of VaD trookrachten lille ...umemen voortdurend op de hooste sijn
VaD de tijd. EeD enkele mul iJl de tijd hoorbur geJDUkt met behulp VaD een
metroDOOm.
De ollIUlu...keurighedeD iD de tijdsbeptJiDg sijn op deze wijze Diet gro<>ter
d&D eert IWve seooDde. Dur de tijdoohuJ verkleind iJl evenredig met de vier·
k&Dtlwortel uit die voor de lengten (dl18 hier 1:
18,67 = 1: ',32) komt deze
oDBekerheid neer op 2 " 3 seoondeo in de ...erke1ijkheid, ....t zeker voldoende iB.
De ....terot&Dd in de schutkolk iJl "ge1ezeD .e.o eert pei1sohu1. De geverfde
ftrdeellng VaD deze schaal geeft de peileD in de ...erkeJüke sluil .e.o. De .,.
st&Dd tB880hen de deelotrepen VaD N.A.P. en 100 om - N.A.P. bedrugt dUB
.Iecht. 100: 18,67 = 6,36 om. De ...umemiDgen geschieden meestal in halve,
ooms in kwart decimeters (werke1ijkheid).
Bij het bepalen VaD de troskraohten iJl er rekening mede gehouden dat een
iD de kolk liggend vurtuig steeds eeuige be...eegJükheid heeft, ook ...anneer
geen enkele tros slap he.ogt. Door het rekken en doorhangen VaD de t..-n &&1
een be...egingsvrijheid in 1&ngeriohtiDg VaD eeuige deoimetero ...el steeds .e.o.
...esig sijn.
De meetiDriohtiDg iD het model moet dl18 ook r;ulk een veerende beveotiging bezitten.
Bij het schutten &&1 het nu en d&D voorkomen dat de trollen slap komen
te he.ogen. A&D het vNrtuig k&D d&D door het schutw.ter eert bepaalde mei·
heid worden medegedeeld en, daar deze snelheid ...eer door eert tros moet worden
afgeremd, ont8t.e.o in dit geval hoogere trookrachten d&D bij de toeIt&Dd,
...r.a.rbij de trollen .Vak ...orden gehouden.
Bij de modelmetiDgen iJl met de krachten, die bij slappe m-n kunnen op·
treden, geen rekeuing gehouden. Zij sijn te veel afblUlke1ijk VaD toeva11ige om·
st&Ddlgheden, sooalo de lengte "'l&l'Over het schip zioh vrij heeft knnnert beo
......... &OOdat sij Diet bruikbur zijn voor verge1ijkiDg.

V
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Dwarskrachten zijn niet gemeten. Daar de instrooming van het water sym·
metrisch is, bestaat er geen reden tot het optreden van belangrijke dwars·
krachten. Het BOheepsmodel vertoont dan ook nummer neiging tot zijdelingBOhe uitwijking.
De langskrachten, die dus moeten worden gemeten, zijn van de orde van
grootte van 100 tot 1000 kg. In het model zijn zij evenredig aan de derde
macht van de lengtesohaal verkleind, dat is in dit geval dus 1: 18,67* =
1 : 6IlOO. '
,
I
Een nauwkeurigheid van /; gram in het meettoestel komt dus overeen
met èen speling van ruim 30 kg in de werkelijkheid, wat voldoende is te'achten.
Deze' nauwkeurigheid is bereikt met de in fig: 3 sohetsmatig aangegeven
,
'
inriohting, die gedurende de metingen langzamerhand is ontstaan:
9CHEMA

, ,.,!
M~TING TJ:lOSKAACHTEN

"

Fig. S.

,

'

Het ""hip à is voorzien van twee masten h en o. Deze masten zijn door
middel van koorden bevestigd aan de uiteinden van balansen.d en e, draaibaar
om een Taste verticale spil.
De andere uiteinden van deze halan_ zijn met e1kander verhonden door
een koord dat bij zijn beweging een slinger f moet meenemen.
Wann_ op het ""hip een horizontale kracht werkt, draaien de balan_
om hun spil, de slinger meenemende, totdat de. door het uitslaan van de
slinger geleverde kracht evenwioht maakt met de ""heepakraoht. De grootte
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van de uitelag van de aIinger. die op - . randverdeeJing g ia af te 1Men. ia dus
- . Dl&&t voor de te meten langakraoht.
De "P""ning in de koorden wordt constant gehouden doordat het koord
w-him de baIanlo e en de maat c niet rechtstreeks aan deze laatete ia bevestigd,
Dl&&r over est katrol1oopt. Het draagt em gewioht (100 g) dat de ·.pNIQing
in het syateem bepaalt.W... deze voorzorg niet genomen dan zou, wanneer het
ochip zich hij het vullen van de ochutkolk in verticale richting verplaatot
en de koorden dus onder een helling komen te staan. de spanning en daarmede
de wrijving in het toestel te groot ....orden.
Th&DB ia er geen waarn""""hare wrijving. Een kracht van een gram is
voldoende om het geheel in be""'8ÎD8 te hrengen.
Het toestel is geijkt door krachten van bekende gtoot1ie OP' het ochip te
laten werken.
. De aIinger en de verdeeJing maken deel uit van een gewone brievenweger;
de plaats van beveotiging van het koord is zoodanig gekozen dat op de ""haal
de trookracht in grammen dadelijk kan ....orden afgelezen. Alleen voor de groote
krachten is. zooa1o uit de ijking bliikt. een kleine correctie noodig.
De aflezing geschiedt op 5 gram nau....keurig. bij rustige beweging is het
meermalen mogelijk op 2 A 3 gram af te lezen. Het toestel bezit dus een
voldoende nauwkeurigheid.
"
In de loop vau de proeven is een inrichting aangebracht om op eenvoudige
wijze het verloop van de trookrachten te registreeren. Onder het uiteinde van
een der balanaen ia een potlood veerend bevestigd; dit potlood ochrijft op een
met millimeterpapier bekleede cylinder h. De' cylinder word~ door middei
van een ....ormoverbrenging met de hand be....ogen.
, .
De wrijving van het potlood over het papier bedraagt 5 à 10 gr'!'m•.zoodat
de opgenomen diagrámmen uietgeheel aan de.' eioch van nauwkeurigheid
voldoen. Daarom is in de regel na elke registratie het toestel buiten werking
gezet en de .meting herh&&1d. waarbij ~ grootste. poeitieve en negatieve tros·
krachten door directe aflezing op de ochaal g ....erden verkregen. .
. Fig. 4. is een fote ....aarop het geheele model te zien iB. Rechte is het beven·
hoofd, linkB het henedenhoofd.
Aan het bevenhoofd zijn te onderocheiden de hefinrlchting der ochuiven
(zwengel ongeveer in de hoogote otand); recht. daarvan de breede bak, dienBtdoende alo bevenpand. Achter de hefinrlchting der ochuiven Btaat tegen de
kolom opgesteld de kwikmanometer, die is aangesloten op de ,Venturimeter.
door ....elke de hoeveelheid ....ater. naar het bevenpand gevoerd. wordt ge.
oontroleerd.

1112
Ter hoogte van het midden van de oohutkolk ongev_ ÏlI &aIIll"bracht
de brievenweger, ......rmee de troekrachten ..orden gemeten. Hen Biet de
koorden, die naar de J.IanlI op het bovenhoofd en naar die op het benedenhoofd
voeren. De ....tentand in de kolk ÏlIIIOO hoog, d..t het ""hip nn 300 ton (....hter
de brievenweger) juillt met zijn boord boven de aohutkolkmuur uiteteekt.
Voor· en ....htermut zijn duidelijk te onderooheiden.
A&n het benedenhoofd bevindt zich de de regilItr..tietrommel en de ""brijf.
stift, die &aD de benedenhoofdJ.lanll bevestigd ÏlI.

5. Ollden:od,

lIMr

de

~ing"ijd.

De eerste proefnemingen betrollen het onderzoek n..... de vul1ingotijd
van de ""hutkolk, de tijd, die verloopt van het begin van het hellen der ""huiven
tot de kolk geheel vol ÏlI. Hiertoe zijn vulJingokrommen opgenomen.
Van deze krommen ÏlI het 1...._ deel een p&r&bool. gegeven door de ver·
aelijking

R, het hoogteverllChii tU8IIChen de ....terstand in het bovenp&nd en die in de
""hutkolk op een willekeurig tijdstip;
T: het deel der vullingetijd tUIIIChen d&t tijdstip en het eind van de vulling
gelesen;
B, het oppervl&k van de ""hutkolk;
F: de doorsnede der ""huifopeningen;
P' de &fvoerooêffioii!nt.
Deze p&r..bool r....kt met zijn top ....n de horizont&le lijn, die de boven·
....terstand voorstelt; de ligging van dit rwpunt bepult de vullingotijd.
n..... het r&&kpunt op ziohzelf niet ÏlI ....... te nemen, ..oiut gebruik gemwt
van een eigenllCh&p V&U de p&r..bool (de oubtangeno ÏlI de helft nu de ordiu&&t)
om het tijdstip nll geheel vol zijn te bep&len (fig. 5).
De vu1IingBtijd van de ""hutkolk bij een boezempeil (B.P.) nn N.A.P. en
een polderpeil (P.P.) v..n lI,tSO m - N.A.P. bedr&&gt,
Reltijd der ""huiven,

o 100.
I min. 27

2
4-

"
"

,.

63 "
19 "

Vullingotijd ""hutkolk:
5 min. 54 100.

6

"

37

"

7 "
8"
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"

8»
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Deze vullingstijd, ze1flI bij een heftijd der ""huiven van 4
voldoende te achten.

OfIdtrzoel:

6.

Mar

mm.

19

100.

ia

de tl'06l:racAte...

Het onderzoek wordt nu uitgestrekt' tot de grOOtte der trookrachten van
het ""hip van 33ll toIi tijdena de ""hntkolkvulling:
In hét volgende zal een kracht in de richting van de B1niaa8, die tracht het
""hip van het havenhoofd Il&&r het benedenhoofd te bewegen, worden aangeduid als voortroekracht; een in liegengeotelde zin werkende kracht als achtertroskracht.·
:
Bij liet ledigen van de kolk, wanneer de boeg van het ""hip zich bij het
henedenhoofd bevindt, ia de aanduiding anderoom.
Zoo bevredigend de vuIlingetijd is, zoo hinderlijk hoog zijn de bij het vnllen
der kolk optredende krachten. Deze ~ :

.

.

Plaato van'
het schip.
lmvanstortmuur
dito
dito

.

.

Heftijd 110huiven.

Max. voor·
troekraoht.

0

1750 kg

1 min. ?:1

100•

2 min. ó3

BeO,

I

450 kg

'.

240 kg

,

Max. achtertroekraoht.

2550 kg
1240 kg
1200 kg

Bij nog langzamer heffen der 110huiven wordt wel de voortroskraoht gereduceerd, maar de aohtertroekraoht blijft de hooge waarde van ruim 1000 kg
behonden.
.
,
Bovendien treden, zelfs bij langzaam IIChuifheffen, sterke IIChommslingen
in de IIChutkoJk op.
Ook een klein 110hip van ruim 40 ton, op dezelfde wijze bevestigd, ligt in
zijn trossen te rukken.
Het algemeen beloop van het ~htendi&gramvan-het groote ""hip,
bij schuifheffen in 1 min 27 100, resp. 2 min ó3 BeO, ia als-in fig. 6.
De beginwaterBtanden, waarop deze gege~ena betrekJrlni hebben, zijn de
reeds in de vorige par. genoemde van"B.P. = N.A.P. en P.P. = 5,30-.
Het 110hip ligt met zijn boeg gericht Il&&r de stortmnur, op een afstand van
ruim 1 m daarvan verwijderd.
f
Het in deze diagrammen aangegeven' verloop van de troekraohten is typeerend voor alle onderzochte toestanden.
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Steeds treedt dadelijk, nadat met schuifheHen ia begonnen, een voor·
troU:rBClht op, die des te grooter ia, naarmate de schuiven _lier _rden
geheven.
. Later gaat het wAter, dAt onder het sohip en tU880hen schip en kolk.
muren door atroomt, een rol1lpelen. Dit wAter wordt door de deuren Ül het
benedenhoofd min of meer opgestuwd, waardoor 10k een krBClht VAD beneden·
naar bovenhoofd optreedt. Deze krBClht vermindert de voortrookrBClht en heft

•
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d_ na eenige tijd in de meeete gevallen geheel op, zoodat er een aohtertroe·
1uacht voor in de plaate komt.
In het hier weergegeven geva1loopt die aohtertroekraoht tot een vo1atrekt
ontoelaatbare hoogte op. Het ie dus noodzakelijk naar middelen te zoeken
waardoor de troekraohten kunnen worden verminderd.
7.

PlMU va" 1tá

~ip.

Begonnen werd met het schip op grootete afstand (8,50 m) van de stort·
muur te leggen. Hiertoe biedt de schutkoIklengte ruimschoote gelegenheid.
Dat niet teratond het schip op d_ veel gunstiger plaate W&ll gelegd,
vindt zijn reden in de aanwezigheid van de brug over het benedenste deel
van de kolk.
De bedoeling W&ll, dat ~ brug, uHs bij het schutten van een ..hip van
om.treeb 300 ton, gee10ten IOU kunnen blijven.
Van d_ ei80h werd nu tijdelijk afstand gedaan met de overweging, dat
het schutten van een ..hip van 300 ton een vrij zeldzaam geval zal zijn en dat
voor dit geval het verkeer te land wel enkele minuten kan worden onderbroken.
Inderdaad zijn bij ~ 1igging van het schip ver van de stortmllur de troe·
kraohten gunstiger, n.l.:
Plaate van
het schip.

Heftijd schuiven.'

M&][. voor·
troe1uacht.

M&][. aohter·
troe1uacht.

320 kg
IlSO kg

1010 kg
lHOkg

8,lSO m van stortmuur .

dito
dito

0
I min. '1:1
2 min. lS3

BeO.
BeO.

De aohtertroe1uachten zijn echter nog vee! te groot.
Overgegaan m_t dUB worden tot wijziging der oonstruotie, waardoor het
water de kolk hinnentreedt.
Voorloopig werd genoegen genomen met een 1igging van het ..hip op.BoM m
afstand van de stortmuur. De troskraohtenwaarden bij d_ eerste, in p&r. 8
te vermelden, verbouwingen hebben dan ook op d_ 1igging van het ..hip
betrekking. Daar voldoende verlaging der troe1uachten voorloopig niet lukte,
ie er bij d_ verbouwingen zeIfe van afgezien de troe1uachten bij 1igging van
het schip op I m aótand van de stortmuur nauwkeurig op te nemen.

·1
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Eerst toen voldoende verbetering door verbouwing"alI v.dnegen, kwam de
eiaoh, dat het lIChip bij lIChutting vrij vr.n de brug moet liggen, weer naar voren,
en vanaf dat oogenblik zijn weer nauwkeurige en volledige troekrachtmetingen
bij ligging vr.n het lIChip op 1 m van de etortmuur gedaan, die dan ook in de
negende en volgende paragrafen ..orden gegeven.
8.

Eerole pogingen lot verbekrifl{/.

Achtereenvolgene zullen nu de venchil16nde uitgevoerde verbouwingen,
die ten doel hadden de troekrachten te verminderen de revue paaeeeren, waar·
bij de cijfere der troekrachten, zooele reede ten deele gezegd is, betrekking
hebben op het lIChip van 335 ton,liggende in de kolk op 8,00 m &fetand vr.n de
etortmuur, vulling vr.n de lIChutkolk bij een heftijd der lIChuiven V1IJl rond
r.nderhalve minuut (1 min 27 000), RP. = N.A.P. en P.P. = 5,30 m - N.A.P.
A. De eerete wijziging in de toeetrooming van het ....ter in de kolk werd
veRWUOR

STORTMUVROpeN;NGeN

DWARSOOOR13N. BCHUTKOLI< MI!T AANZICHT STOJ:lTMUUR
8C~AAL

J33 -

1)

I,

I: 100
fMPEI. ,)10-

Fig. 7.
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ll"bracht door de openingen in de stortmuur, die betrekkelijk DAuwen klein
_ , te verruimen. De verruiming werd verkregen door de dam tuooohen
telkens twee openingen te doen vervallen, een verbouwing die in het houten
model al zeer eenvoudig ..... tot stand te breUll"n.
De bedoeling van deze wijziging io, de snelheid van het binnenstroomende
water te verkleinen.
De resultaten, hiermee bereikt, zijn de .volll"Ude. De maximum aêh~08'
kracht wordt verminderd, maar de maximum voortroskracht stijgt, terwijl
.
' .
.
I
"..

Plaate van
het schip.

Heftijd schuiven.

Max. voor·
troskracht.

Max. achter·
troskracht.

750 kg

700 kg

8,50 m van stortmuur .

.

1 min. 'n

880.

bij ligging van het schip' op 1 m af8tand van de stortmuur de troskrachten
weer veel hOOll"r .oploopen.
B. Daarna werd een poging tot verbetering ondernomen, hierin bestaande,
dat de eenmaal verkregen breede stortmuuropeningen in hoogte&fmeting
werden geknepen.· De openingen, die oorspronkelijk een hoogte hadden
van 140 om (werkelijkheid), werden ach~nvolgens verlaagd tot 122 om,
104 om, 86 om, 68 om, 50 om, en 3li om. Bij elke van deze afmetïnll"n
werden de troskrachten en vullingstijden 0pll"U0men.
De bedoeling met deze wijziging io, de waterstraal die de kolk binnentreedt,
&00 laag te riohten, dat het schip er niet door getroffen wordt.
De resultaten houden alleen voor ~e opening hoog 122 om een verbetering
in, en zijn overigens ongunstig. Hoe meer de openingen in hoogte-afmeting
delen, des te sterker loopt de ach~ht op.
Plaats van
het schip.

Hoogte der
openingen in om.

122

104

86

660

950

680

610

640

990

68

50

3li

8,50 m van
stortmuur
dito

.

max. voortr. in kg.
max. achtertr.

670 710 610
1380 1670 2140
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De vulIingstijd lijdt onder deze vernauwing der stortmuuropeningen al
zeer weinig. Dit is begrijpelijk, waar de IOhuüopeningen aan het bovenpand
hoog boven de e&Î880no liggen. Zij werken gedurende verreweg het grootste deel
der vulling alo volkomen overlaat. Hun waterafvoer ondervindt geen invloed
van wat ver beneden hen gebeurt.
\
Eerst wanneer de hoogte der Btortmuuropeningen tot liO cm wordt geredu.
ceerd, valt een verlenging der vulIingstijd te oonotateeren.
Hoogte der
openingen in

122

cm.

11K

86

68

liO

35

25

,

6 min M
6 min
6 min 6 min 6 min 8 min 10 min
_
59 _ 46_ 59_ 40_ 8_
37_
,

gemeten vu11ingstijd

.

I

C. De volgende wijziging beotaat hierin, dat het IOhot in de e&Î880n.ruimte,
dat het dichtst bij de Btortmuur is geplaatst (in het vervolg aangeduid met de
oonaming "voorste IOhot"), in de verbouwing wordt betrolü:en.
De openingen in dit IOhot liggen nl. in het ooroprónkelijke .ontwerp lager
dan die in de stortmuur, ten gevolge waarvan de water8tr&&1 bij het binnen·
treden van de !",hut1<olk een opwaartoohe oomponente heeft. Deze openingen
in het v~..te IOhot worden nu op gelijke h!lOgte gebracht met die in de stort·
muur en van dezelfde breedte gemaakt alo deze (fig. 8).
De bedoeling is weer, de waterstraaJ meer onder het IOhip te doen doonchie· •
ten.
Het effect ia ongunstig. De achtertroekraoht wordt verhoogd.
Plaats van
het IOhip.

8,150 m van stort·
muur . .

I

Heftijd IOhuiven.

1 min. 27 _.

M&>:. voor.
trookracht.

420 kg.

M&>:. achter·
trookracht.

1390 kg

D. Verder is een verbouwing uitgevoerd, ten doel hebbende het .....ter door
de aijoompartimenten van de e&Î880nruimte naar de echut1<olk te leiden, in
plaats van: door de middenoompartimenten.
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W~2IGING HO06TeLIGGING DeR OPeM'NGeN 111I HeT

SCHOT.

"OOASre

LAIIIGSOOORSN. BOVeNHOO,.o !/91UI&A&
Fil. 8.

De openingen, toegaDg gevende tot de middencompartimenten, worden
gedicht; in de opeenvolgende ochotten in de zijoompartimenten werden ope·
ningen aangebracht. De Btortmuur wordt weggenomen. Het ..voorste ochot",
nu zonder openingen, vormt hierbij de afocheiding tUBOChen ochutkolk en mid·
denoompartimenten (fig. 9).
De bedoeling iB, de twee waterstroomen, die door de ochuifopeningen
vloeien, tot het eind toe g_heiden te b.ouden en bij het binpentreden der

161
IClhutirolk centraal te doen botsen om een energievernietiging van het toeetroo·
mende water te verkrijgen, oogeveer zooaJa bij de nieuwe oohutsluia te IJmui·
den wordt toegepast.
•
De botsing der beide waterstralen vindt p1&&ts in het compartiment, dat
door het wegnemen van de stortmuur bij de oohutkolk ia getrokken en onder
de drempel van het bovenhoofd ia gelegen. De openingen I en 11 Btrekken zich
nit over de volle hoogte van bodem oohutkolk tot drempel bovenhoofd.
De gewenoohte groote verbetering blijft intuaoohen nit. Wel valt venninde·
dering der maximum aohtertro&kr&oht te constete8ren, maar de voortrookr&oht
loopt hooger op.
P1&&tsvan
het oohip.
8,ro m van stort·
muur . .

.

Heftijd schniven.

I min. 27 oeo.

Max. voor·
tro&kr&oht.

910 kg

Max. aohte,.'.
tro&kr&oht.

680 kg

Dit effect wordt nog vergroot, indien het schip op 1 m &fat&nd van de p1&&ts
van de (voorm&1ige) stortmuur wordt gelegd.
E. Daarna ia nog een Opl088ing onderzooht, waarbij de onder1inge botsing
der wateratra.len p1&&ts vindt zoo ver mogelijk van het schip af, in het vent V&I1
de IClhutkolk gelegen compartiment. De stortmuur en de IClhotten in de mjdden·
compartimenten zijn hierbij &Ile weggenomen en deze geheele ruimte rJa het
ware bij de IClhutirolk getrokken.
Het water treMt nu door de eigenlijke kolk door een zeer ruime en hooge
opening vrij ruati& binDen, waardoor de tro&kr&ohten iets minder hoog oploopen.

Pluta van
he~

IOhip.

8,00 m van stort·
muur . .

.

Heftijd schniven.

1 min. 27 oeo.

Max. voor·

Max. aohter·

tro&kr&oht.

tro&kr&oht.

620 kg

660 kg

Conotructieve redenen venetten sich echter tegen de nitvoering
opk-inl in het bouwwerk.

V&I1

deze
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PLATTEGQOND CAISSONS MET STRooMING DOOR DE
ZUCOMPARTIMENTeN
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F. Eindelijk ia nog een poging tot verbetering gedaan, dear de oorspronke.
lijke collBtructie weer in te bou....en met alleen deze wijziging, dat de stortmuur
met laaggelegen openjngen vervangen ....ordt door een muur met hooggelegen
openingen in de vorm van een hoog eohot, ........roverheen het ......ter de ""hut·
kolk binnenatroomt (fig. 10).

.

STO~TMUVR 'MET 1400GGeLeGEN OPENING
,

LANG=\OOOA8N. BOveN HOOFD

"10-

. SCHAAL

"

,f 8LVI848

I: 100

Fig. 10.

de

De bedoeling ia hier, de voIIe str&&l op de boeg van 't ""hip te riohten om
&O~tertro&kr&cht te verminderen.
Het resultaat ia:

."

P1&&te van
het ""hip.

stort.,

8,50 m van
muur • . • • •

Heftijd ""huiven.

1

min. 'rI

800.

I

MD. voor·

Max. achter·

troskraoht.

trookr&ch~.

130 tot 620 kg "

470 kg'

Van deze Opl088ing zijn nog eenige varianten beproefd; deze g..ven geen
beter resultaat.
13
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Uit de pogingen, in de vorige par. beeohreven, valt het volgende te oon·
oludeeren.
.
La.aggelegen openingen in de stortmuur gaan lI&men met een sterke achter·
troekraoht, te sterker naarmate de straal meer onder het sohip doorsohiet (8,
A, B en Cl.
Hooge openingen daarentegen, waatdoor de waterstraal de boeg van het
schip treft, hebben voortroekrachten ten gevolge (8, D, E en F). .
'
Het ligt voor de hand, belde soorten openingen te oombineeren, om neutra·
1IlI&tle der gevolgen te verkrijgen.
Deze gedachte Ie in het model uitgevoerd en blijkt de gewensohte verbete·
ring te weeg te brengen. De stortmuur krijgt een horizontale spleetvormige
onderopenïng van sleohts 28 cm hoogte (werkelijkheid), zich uitstrekkende over
de volle breedte en een bovenopening van dezelfde &fmet~ dicht
onder de drempel gelegen.

1l1'ORl'MUUR MET

Sp~eeTVORMIC3e ONDER-

EN BOVEN-

OPENING
~IO -

LANseOOOA8N. ,fSLUI&A6
Fig. ll.

llCHAA~

1:100
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Uit de onderopening IChiet een 8traal langs de bodem der IChutltolk
waarboven zioh een oppervlakte neer (Duitooh: DeokwaJr.e) tracht te vormen.
De bovenopening laat een otraaI door, die juist een bodemneer ("GrundwaJr.e")
ten ll"volge sou hebhen. Beide neeren werken elkaar tepn, daar hun draaiingazin tepngeoteJd is en het resultaat is dat pen van beide tot ontwikkeHng komt
en er betrekkelijke rust heerlCht.
De maximum trookrachten bedrapn:
Plaatovan
het IChip.

1Illftijd
aohuiven.

8,110 m van
otortmuur •

1 mjn27 sec

dito

.·

1 min 27 sec.

Hoogte der 8pleton. :Max. voor· :Max. aohter·
trook:racht. trook:racht.

8 =
... =
8 =

28 cm
28 cm;
37 om

It ~ 28 cm;

2llOkg

230 kg

. 280 kg

2llOkg

8 is de hoogte (fig. 11) van de onderopening;
... die van de bovenopening.

Men. houde in het oog, dat dit geldt voor Ugging van het IChip op 8,110 m
afstand van de 8tortmuur, de ligging, waarop ook de trookrachtoijfen van
par. 8 betrekking ~bben. De IChuifheftijd is, a18 tot dusver, 1 min 27 sec.
Het resultaat blijft gunstig, wanneer het IChip op oJeohto één m afstand
vau de otortmuUP wordt gelegd, mito de Btortmuuropeningen wat ruimer wor·
den gekozen. De juioie afmetinpn der openingen zijn bepaald door series van
metinpn te doen, waarbij tolkeN één afmeting wordt ll"varieerd en de overige
oonatant ll"houden.
De maximum.trookrachten bedrapn bij deze Ugging van het IChip, B.P. =
N.Á.P. en P.P. = 11,30 m - N.Á.P.;
,
Plaatovan
het IChip.
1 m van stortmuur .
dito

·
·.

Heftijdder
IChuiven.

Hoogte der
spleten.

1 min 27 sec 8 = 116 om
8, = 711 om
2 min lS3 sec
dito

:Max. voor·
. trookracht.

:Max. achter·
trookracht.

340 kg

üOkg

1611 kg

390 kg

•
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M 8. Nader 0IIden0e.l: 'verbetmJ

ontw<rp

Daar bij een heftijd der IIChuiven van rond 3 minuten (2 min'lI3 sec) de kolk·
vulling voldoende snel gaat, wordt deze heftijd aangebouden.
Vermeld moet nog worden, dat de gunstige werking van een inloopcon•
•tructie met onder· en bovenopening (hoewel op vele punten afwijkende) reOO8
eerder WaB gevonden bij modelproeven in de Versuchsanataltftlr W......b&u und
Schiffbau te Berlijn gedaan ten behoeve van de .luizen in het Weeel-Datteln.
kanaal.
'
Deze proeven zijn bellChreven door BOOIt en N.i.TIIBIUBlf in "Die Bau·
technik" van 23 Maart Ül28; een uittrek,oel is opgenomen in
Ingenieur"
van 1 September van dat jaar.

"J?e

10.

VoorlroB.l:radlt.lype ...

~rlro8.l:radlt.lype.

Een .tap verder wordt nu gedaan met de waarneming, dat door een kleine
wijziging in de, verhouding van onder· tot bovenopening een tY'Jle verkregen
kan worden waarbij alleen voortrookraoht optreedt (grootere bovenopening)
en door een wijziging naar de andere kant een type waarbij, afgezien van de
eel'llte oogenbJikken, uitsluitend achtertrookrachten voorkomen. (grootere benedenopening).
Dadelijk nadat het feit aan de opdrachtgevel'll, met wie v(lOrtdurend con·
tact ~erd onderhouden, w~ medegedeeld, werd 'door deze een voorkeur ilitgeeproken. en wel in die zin dat voor de .luizeil te De Hauk.... en te Kolhom
gekozen werd het aohtertrookraoht.type, terwijl 'voor de oluis te Den Oever
prij. werd geeteld op het voortrookracht.type of een neutraal'typ..
De keuze hangt B&men met de Wijze van meren van het IIChip in de kolk en
.
deze houdt weer verband met de plaate van de brug (par. 7).
Inderdaad is het gelukt aan de uitee!Îloopende wenllChim te voldoen. Echter
brengen deze in zooverre een verzwaring van de taak mee, dat nu niet meer kim
vo1Btaan worden met het
laag mogelijk' houden der ttookraohten. Het voor·
tros-type eillcht, dat geen ac4tertrookraoht hoegenaamd mag optredel!(~et80,hip
moet aneen op zijn voort1'08l!"n te houden zijn); het aohtertros-type het omge·
keerde. Een kleine IICho~eJing in' het water in de kolk, waardoor ~ven de
nullijn in het tro.krachtendiagram wördt oVerllChreden. is ontoeJB.B.tbaar.
Dergelijke .chommelingen treden geregeld op. Zij geven wel op zichzelf geen
~ krachten, maar maken dat de kraoht V!ldl richting omkeert.
Een opzettelijk onderzoek naar de oorzaak V!ldl de groot.te dezer IIChomme·
Jingen is daarom ingeeteld.

zoo
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Al1ereeret zijn de olingeringen in verband gebracht met het w....rnemen VI/ol1
groote lnchtbellen. Deze doen zich voor gedurende het grootete deel VI/ol1 de
vullingoperiode en wel op twee pl....teen. Ten eerete komen nn en dIIoI1 met het
binnenotroomende water groote hoeveelheden Incht in de oohntkolk, en verder
komt ook het oppervlak achter de oohuiven boven de valsohachten telkenmale
in hevige beroering door luchtbellen.
De 'oorzaak moet worden gezocht in het luchtkussen, dat is opgeeloten in
de oompartimenten VI/ol1 de oaisaon onder het bovenhoofd. De verbindingen
tuesohen die oompartimenten (fig. I) bevinden zich geheel en al onder water,
zoodat er afgesloten ruimten best....n, waarin zich lucht kIIoI1 verzamelen. In
hoeverre dit. in werkelijkheid het geval zal zijn is niet uit te maken. Veel hlloJ1gt
af VI/ol1 het luchtgehalte VI/ol1 het water en ook VI/ol1 de dichtheid VI/ol1 de beton·
oonatrnctie. Wanneer de oaisoonruimte geheel met water is gevuld dIIoI1 zal er
onderdruk heersohen zoo lang de oohutkolk met het polderwater gemeen ligt.
zoodat het ontetal/ol1 VI/ol1 luchtkussellll vooral bij het lang voortduren VI/ol1 deze
toeetlloJ1d, niet onw..",..,hijnlijk is.
Bovendien zal gedurende de vu1ling door het oohutwater lucht worden
meegezogen door de valsohachten, welk versohijneel zich in het model in sterke
mate voordeed.
,
In het model is het luchtkussen steeds al/ol1wezig geweest, mede iJ! verban!!
met het feit dat de oaisaonruimte niet hermetisch 11'&8 afgedicht.
Het verzamelen vl/ol1lucht zou zijn te verminderen door de ruimte tuesohen
oohuif en valsohacht geheel als riool uit te voeren.
In het model is echter een I/oI1der middel toegepast: de bovenkllol1t der oaisaon·
ruimte·is door middel VI/ol1 standpijpen in verbinding gebracht met de buiten·
lucht.
Inderdaad heeft deze maatregel tengevolge dat de luchtbellen in de oohutknik niet meer voorkomen en dit heeft een gunetige invloed op de rust in de
kolk.. De troekrachtdiagrammen van fig. 12, die l'êIlp. met gesloten en open
standpijpen zijn opgenomen, doen dit duidelijk zien.
Toch is het onderste diagram nog niet fraai Wel zijn de olingeringen, die
bij geeloten standpijp nog in het eind VI/ol1 de vu1ling groote achtertr<Jekrachten
geven, verdwenen, m ..... de storing in de .derde minuut is meer geprononceerd
gewórden.

M 8. NtMlu ow,zod:

168

~

""",,"rp

TAoaMaAC"'TD'''CRAMH~ftrf

..

...

-

~

-

J

_0""'-'
~"

•

~

~

I

"-

- IV
o

....

••

~L..,

"\I'

--' ,•.
-'--,,",

\

-

~

I

...... 0

'

....

, V"

MA M l1\ " ....

~

~V

•

.........

- ........

H.A."

.~

000 ..... 1....

1->..... V

o

F

'1..
~

,

"'NUTl.rt.

/-.

/

~

V

.

•

•

•

J'lc. IJ.

8yatemati8che waarneming leidde ertoe, vaat te lIte1len, dat de oterbte
oohommeIing een aanvang neemt, zoodra de waterrland in de kolk een bepaald
peil heeft bereikt. Onvel'BOhillig of de oohuiven langzaam of 8Del geheven wor·
den, en onvenchillig of de vu1ling begonnen wordt bij' een hoogere of lagere
stand van het benedenwater, bij het ppr, ren van dat peil in de oohutkolk
krijgt het water een stoot.
De oorzaak van cleze eT8Dwichteventoring bleek te liggen in de water.
berging van de caiMonoollltructie van het bovenhoofd. Het water valt uit de
korte inlaatope~nbij het bovenpand door een oohacht in de caiMonruimte,
doorloopt deze ruimte en treedt, zooa\e uit fig. 1 blijkt, eelllt daarna de oohut·
kolk binnen.
Zoolang de waterapiegel in de oohutkclk lager staat dan het uiveau van de

•
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"zoldering" van de oaiMon, dUB 390 cm - N.A.P. (fig. 1l., wordt een deel van
het door de echuiven geetroomde water in de c&iMon geborgen.
D&&r het oppervlak van dat gedeelte van caÏ880n, w&&rtoe het water toegang
heeft, vrij groot ie, na.melijk 28% van dat van de echutkolk, ie de waterhoneel·
heid die door de etortmuur in de echutkolk treedt &&DZienlijk kleiner dan die
door de IIÇhuiven gaat. De verhouding ie 1: 1,28. Ia het peil van 390 eenmaal
bereikt, dan bergt de caÏ880n geen water meer en etijgt de inetrooming in de
echutkolk in zeer korte tijd tot 1,28 ma&! de oorepronkelijke waarde.
De echuiven zijn op een zoo hoog peil gelegen dat de wijziging van de water·
beweging beneden in de caÏ880n in dit etadium van de vulling nog geen invloed
heeft op hun vermogen.
Het verloop van de etroometerkte door de oJ?"llÏlll!M van de etortmuur,
voorgeeteld in fig. 13, vertoont dUB een ploteelinge toena.me, waardoor de water·
beweging in de echutkolk onrustig wordt en de groote troekr&chten optreden.
VA.., W"T!QTO!VO~l:\ NAAl:\

GRAPleK
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Fil. 18.
Het voordeel van oontinu toenemen van de in de echutkolk tredende
etroom, dat wordt bereikt door het geleidelijk heffen der echuiven (par. Ul.,
gaat dUB verloren.
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Het peil ..aarop de storing opt.-l.t iB inderdaad 390 om - N.A.P., zooaIa
blijkt uit bet onderste troekrachtendiagram van fig. 12. N.. de betrekkelijk
groote vó6rtro&k:ra.oht in het begin komt een zeer rustige periode, die eindigt
..anneer het ....ter tot het peil ,van de "zoldering" iB gerezen. Dan treedt de
.toring op.
Een voor de hand liggend middel om het gebrel<, in deze paragraaf vermeld,
te verhelpen, zou zijn het doorvoeren van riolen door de oai.oeonruimte, waar·
door het ....ter tot deze ruimten geen toegang heeft.
Een ander middel beetaat in het vervangen van den pl..tten vo~ der
o..i.oeon.zoldering door den dakvorm, eamengaapde met luohting der oai.oeone
(fig. 14). De diioontinuIteit, gelegen in het op eenm....l eindigen van de ....ter·
berging, iB dan veranderd in een geleidelijke overgang.
ZOLDERING

DeR

OWAR8000R8N. eOVl!NHOOPD

CA.e.e.ON8

Jo. SLUI9A8

.+K~~

3OUML,

:eoo

Op.~A.R

OlfTlUCHT'MGll-

_ _lI

&UI:>--~

CON8TR. NA Vl!RBOUWIHe

OOA8PAONKl!Ü'Kl! CONSTR.
Fig. 14.

Dit tweede middel iB in het model toegepaet en blijkt de ge..eneohte ver·
betering mede te brengen.
•
.•
Ten overvloede ÎIl vó6r het aanbrengen van deze verbetering nog nagegaan,
of de ploteelinge vermeerdering van toevoer van ....ter naar de eohutkolk bij
hoteen van de ....terepiegel tegen de zoldering ook uit de vullingekromme zou
blijken. Deze laatete moet immere, zoodra het peil der zoldering bereikt iB, 28%
sneller g..an .tijgen.
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Opgenomen werden tot dit doel vier vulliogakrommen, begonnen bij een
zeer laag peil in de kolk, omdat anden het onderste gedeelte van de vulling8lijn
niet voldoende ontwild<eld is. De knik is goed te zien, zooaIs blijkt uit fig. 16,
waarin het gemiddelde van de vier lijnen is woorgegeven. De p.....te van de knik
komt overeen met het. kritieke peil, terwijl tg"s: tg 01 = 1,28: I, zoodat de
vermeerdering van de stijgsnelheid overeenkomt met de verhouding der opper·
vlakken van oaÎ880n en kolk.
Het is duidelijk w....rom de storing minder sterk is wanneer de standpijpen
zijn gesloten (bovenste diagram van fig. 12). Dan neemt door het oomprlmeeren
van het luohtkuaaen het waterbergend vermogen van de oaÎ880nruimte meer
geleidelijk af: de 8Ohok wordt eenigazina opgevangen. De 8Ohommelingen, die
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in dit geval ~ beginnen v66r het bereiken van het peil van 390 om - N.A.P.,
zullen meer worden veroorzaakt door het ontwijken en ontspannen van bellen
aamengeperate luoht (par. 11), dan door het ploteeling versterken van de water·
stroom door de opeuingen in de atortmuur.
13.

DeIiJ.18.

A. Galen ... dnmpel. Een geringe diaoontinulteit in de vuIJing van de
àohutkolk treedt op, wanneer het water zoo hoog gestegen is, dat de drempel
begint onder te loopen. Het oppervlak van de kolk wordt dan vergroot met de
ruimte boven de drempel tot aan de deuren van het bovenhoofd (oirca 3% van
de aohutkolk.oppervlakte). Deze ruimte wordt in het oorspronkelijke ontwerp
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vi.. de ""hutkolk gevoed. Het ""hip, d..t op 1 m a.fate.nd ve.n de drempel ligt.
ondervindt hierve.n de gevolgen in de vorm v..n een beweging in de riohting
ve.n de drempel, zoodr.. deze onderloopt (e.ohtertroekJ;e.oht).
Het verllChijl1ll8l zou zijn weg te nemen. door' de drempel nr.a.r de oohutkolk
hellend te l..ten ..floopen. Beter is geoordeeld. de drempel horizontaal te 1&ten
en er openingen in &&D te bre!J88n. juist voldoende om de ruimte er boven
rechtetreeb uit de caissons. die er vlak onder liggen, te voeden. Deze openingen,
vier in getal, beginnen eerst te werken. hij het peil, w.....bij de drempelonder·
loopt. Hun afmetingen zijn 47 x 47 cm.

ape,..lIg<l"."

M~". De invloed ve.n de vorm in de afmetinB.
gen der openingen in de tu.B8cheUllChotten der c..isllCnconstructie is onderzocht.
ook die ve.n de hoogteligging dier openingen. Deze invloed bleek pre.otisch nihil
te zijn. Er is geen ....nleiding. eenige wijziging in het project op dit punt &&D te
~~.

.

Een uitzondering hierop moet gem..akt worden voor de opening in het
"voorste schot" (d..t op den stertmuur volgt). Door deze opening wordt de
w..terstr....l op de stertmuur gericht. Uit de proeven volgt, dat de p1&..ts
v..n de opening h~t beste zoo is. d..t de eruit schietende str....l de stertmuur
vrijwel oentr....l treft. O!J88V88l midden tU88Chen onder· en bovenopening.
De w..ter$'oom wordt. de.n door de muur gebroken en splitst zich in tweeên.
Verder zijn proeven genomen. om te bepalen welke de gunstigste hoogte..fmeting v..n de opening in het voorste ""hot is.
Om constructieve redenen worden de opening in het voorste ""hot en ook
de onder. en bovenopening in de stertmuur door st....nde dammetjes onder·
broken en ..Idus elk verve.ngen door vier na'!"t elkaar gelegen openingen. Het
is geweUllCht. d..t deze onderbreking zoo klein mogelijk zij.
C. ~'7lf1'" .torlm..",. De onderopening in de stertmuur is ge.
bleken zeer gevoelig te zijn voor afWijkingen ve.n de juiste richting ve.n de
straal uit de opening in het voorste ""hot. Het komt soms voor. d..t deze st.....l
even schommelt en de onderopening in de stertmuur tijdelijk sterker voedt.
Dadelijk heeft dit tet gevolg. d..t de e.ohtertroskre.oht ve.n het ""hip hooger
oploopt.
Het blijkt daarom' gewellJCht, de onderopening te beechermen door het
....nbre!J88n van een verbreede voet ..e.n het voorste ""hot (fig. 17. 22, 24). die
&&D de str....l een geleiding biedt en het ""hommelen tegeng....t. Experimenteel
zijn weer de afmetingen ve.n deze vernauwing bepaald. door te v&rieeren en uit
de serie die vern..uwing te kiezen welke de gunstigste resnltaten geeft.

,
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D. ~i"" i.. _"'''..,. Indien de bovenopening in de otortanuur
zeer hoog ligt, zal zij bij het begin van ochutkolkvulling niet ......ken. Daar dit
tot ongunstige troek:rachten aanleiding geeft, iI de onderka.nt der bovenopening
gebonden aan een peil d ..t ongeveer met P.P. overeenkomt.
De bovenka.ntvan de bovenopeningwordt liefJot zoo hoog mogelijk gehouden,
om tegen het einde der vulling, ..Ia de w..terstand in de kolk hoog iI, een w..ter·
str....1 te leveren, die niet onder het ochip doorochiet. De dikte van de drempel
(uit constructieve overwegingen) geeft hier de grens aan.
Zoo liggen onder. en bovenka.nt van de bovenopening vaat.
De oppervlakte van de bovenopjlning wordt bepaald door devoorwaarde, d..t
zij tot die van de onderopening in een zekere verhouding moet staan, om een
voortroa-type (overwegende bovenopening) een &chtertroe·type (overwegende
onderopening) of een neutraaJ type te verkrijgen. Het blijkt gewenocht de
bovenopening door een horizontale balk in tweeën te verdeelen. Deze balk,
die wordt uitgevoerd in de vorm van een blad van een j..lonsie. bewerkt, dat de
Iltraal, die uit de bovenopening stroomt, de gewenochte, opwaartoche, richting
verkrijgt. Zoodoende wordt tot het eind van de vulling de boeg van het schip
rechtatreeb getroffen en een te groote &chtertroakr&eht tegengewerkt.
Het "Preekt vanzelf, dat de j ..lonsiebalk vaatetaande iI gedacht. Voor de
bepaling van zijn afmetingen, zooala trouwens ook bij de overige oonstructie·
deelen, ia het overleg met de opdr&chtgevers ma.atgevend geweest.
De j..lonziebalk ia aanbevolen voor de 8luizen te De Haukea (fig. 22 en 30),
te Kolhom (fig. 26) en te Den Oever (fig. 27 en 28).
E. HUli"" "".. de Mort",,,..,. Dezelfde werking, nl. het w..ter door de
bovenopening schuin naar boven te richten, wordt bereikt door de otortmuur
onder helling te stellen. In het model leverde dit gunstige reanltaten. Conatruc·
tiel wordt dit verwezenlijkt door de ochutkolkzijde van de atortanuur verticul
te laten en hem aan de caia80nzijde een helling te geven.
De doorsnede van de stortmuur krijgt dan de vorm als iI fo8oIlA'lven in
fig. 27.

14. I ..v1otd "".. 6oeum- ... polduptiJ ... "".. lle/l1Ii1Mid de, ochi..... op de
'ro.o.l:racAteR.
De grootte der ma:rimum troakr&Chten, tot nog toe vermeld, gelden voor
= N.A.p. en p.p = 5,30 m - N.A.!'., het grootete verval waarbij met de
Haukea8luia nog geschut zal worden.

B.l'.
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Een geringer oIuisverv..1 heeft ten gevolge verminderde troIlkrachten, zoo-

aJá voor alle zekerheid nog proefondervindelijk is v&Btgesteld.
Als heftijd der echuiven is gekozen rond 3 min, sneller heffen is niet noodig.
Op het verband tueeohen de heftijd der echuiven en de grootte der m..ximum
troekrachten is reeds gewezen in p..r. 6 in de tabel. Een reeks ..fzonderlijke
metingen, om dit verband te onderzoeken, is nog gedaan bij een willekeurige
oonstructie. De result..ten dezer metingen zijn:
Reftijd.
,

Max. voortroekracht .
Max. achtertro6kracht .

o

1%

3

2250
1800

460
360

300
390

min

240
330

kg
kg

De' voortroekracht, waarv..n het m..ximum dadelijk na het begin van het
echuifheffen optreedt, blijkt met het toenemen van de heftijd te verminderen.
D..t dit met de achtertroekracht voor heftijden I..nger d ..n anderho.lve
minuut niet het gev..1 is, vindt zijn oorzaak in de echommelingen, die optreden
bij het bereiken van de zoldering van de o..isson. Deze metingen zijn namelijk
ged..an vóór deze zoldering W&B opgevuld (p..r. 12).
. De door deze echommolingen veroorz....kte m..ximum achtertroekrachten
zijn grooter, dan die, welke optreden bij het begin van de vulling.
Er is nog overwogen, proeven te nemen met de methode van "echuifheffen
bij gedeelten". De in par. 9 genoemde Duit8che onderzoekers verklaren, dat
met deze methode zeer gunstige result..ten verJaegen kunnen worden. De echui·
ven worden eerst I..ngz....m tot een zekere hoogte geheven en, wanneer de kolk
d..n door de zw..kke toeetrooming gedeeltelijk is gevuld', worden d..arn.. de
echuiven volledig geopend en het volle doorBtroomingeprofiel benut. D..... de
troekrachten zonder deze toep....ing door de e.angebrachte verbeteringen reeds
voldoende gunstig zijn, is er v..n afgezien deze methode, die een complio..tie in
de hedieniog van de oIuie beteekent, toe te paeeen.

15. Gu1l8lig.te lroBkrac1lte".
Als toel....tbare grens voor de troekrachten is, evenals bij de metingen
I
I
in de Vereuohe..nst..lt te Berlijn, 650 à. 750 van de w..terverpl....tsing van het
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..hip aangehouden. Bij een schip van 335 ton komt dit neer op toegelaten troo·
krachten van '50 tot 616 kg.
De mu:imum trookrachten, verkregen met toepa88Ïng van de bereikte ver·
beteringen gezamenlijk, zijn nog belangrijk kleiner, zooala blijkt uit de volgende
tabel:
Constructie.

Ligging v. h.
schip (335 t).

Heftijd der
8Ohuiven.

Max. voor·
troskracht.

Ma". acbter·

1 meter
id.

2min638
ia.

120 kg
240 kg

160 kg
1200 kg

..

Verbeterd
Oonpronkelijk

trooluacht.

De achtertrookracht ia dUB door de aangebrachte wijzigingen tot minder
dan een zevende deel van zijn oorspronkelijke w&&rde teruggebracbt.

TAOSKAACHTO'AGAAMMI!.N

oe

HAVKIE&

- - - - - - - - - - --OOAaPAOf'lI!<I!i.VK ONTW.AP·(~'8.CJ)

...

1200
800

8I!:AlUMl NA "'.AM.TeA'''. ,(.. eUTflVU'L. Typa)

tcrn'

.....

t.

DUK "'.[h
MIN. &).5 C

"...

§
o

~"':"
,, \, -

~

n

%

~o ....

t

. =~-

i
~

-'

"'.--

,---.

....

I
iJl

~v-

.....-..'-

--

~'"

o

4

I
MINUTaH.

IJ

T.

ll'lg. 18.

Fig. 16 blivat de voor beide constructies opgenomen diagrammen, terwijl in
figuur 17 de vorm van de inloop, waarbij deze gunstige troakr&ehten zijn gemeten, is weergegeven.
Het type met deze allerlaagate trookrachten ia een neutraal type, dUB noch
een uitgesproken voortroa-, noch een uitgesproken &ehtertroa·oonatructie.
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Bij eenvoortroetypewordt het verdwijnen V&ll de achtertroekracht

verb..,,,

ten koste V&Il grootere krachten in de voorlrooaen; hetzelfde in omgekeerde zin
gMOhiedt bij achtertlO8-typen.

or.

HAUl<r.S CONSTA. MeT MINIMUM TROSI<QACHTeH
(NeUTRAAL Type)

"10-

m)~~7?m?i~
LAN/i800,0l'1SN./SLUlllA6

BCHAAL 1:100

Fig. 17.

Metingen met oohepen V&Il ~ ton bebben bij de hier bedoelde oonatruetie
troekrachten opgeleverd V&Il ~ tot 85 kg. De grootste waarde komt voor,
w _ r het oohip vlalt voor de ltortmuur ligt.

De tot nog toe genoemde vullingetijden V&Il de oohutkollt (par. 6) hebben
betrekking op de peilen V&Il bovenp&nd = N.A.P. en benedenp&nd = 6,30 m
- N.A..P., wellte peilen bij de Haukeoaluia het grootste verval &aDgeven,
........bij nog gMOhut sa! worden.
Bij &ndere peilen sijn de vullingetijden bij d...... eluia in fig. 18 aangegeven.
Deze vullingekrommen gelden alle voor een heftijd der oohuiven van rond 3 min
(2 min 63 _).
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Ópzettelijk is nog nagegaan of de verbouwingen in stortmuur en voorste
schot een verandering in de vullingstijd brengen, vergeleken met de oorspron·
kelijke constructie. Het resultaat is, zooals reeds te voors~llen viel uit wat in
par. 8, B is opgemerkt, dat er geen merkbare verlenging plaate vindt.
Zelfs blijkt, dat door het aanbrengen van een dakvorm in het inwendige der
caissons de vullingstijd met ongeveer 13 800 is verkort (geringer waterberging),
De vnl!jngskromme van de oorspron}<elijke constructie, die in fig. l>is opgenomen, is in fig. 18 ter vergelijking gestippeld weergegeven.
17.

Ledige" ro" de 8cMákoll:.

Over het ledigen van 'de schutkolk valt weinig ie zeggen.
De invloed van de translatiegolf in het benedenpand op de aldaar liggende
schepen is niet onderzocht. De afmetingen en de hoeveelheden water per tijd..

eenheid zijn zoo, dat een experimenteel onderzoek op dit punt niet noodig
geacht werd.
Aangaande de ledigingstijd zijn geen krommen opgenomen, daar de afmetingen der riolen, in het benedenhoofd blijkens een globale berekening vol·
deende zijn om een korte ledigingstijd te waarborgen. Het loonde daarom
niet de moeite om van deze uitloopriolen een Inodel te vervaardigen.
Wel is experimenteel onderzoch~ de grootte der troBkrachten van
, in de kolk
liggende schepen bij lediging der kolk. Zooals wel kan worden verwacht zijn
deze krachten over het algemeen lager dan die welke bij kolkvulling optreden,
Alleen de waterberging der caissons van het ,bovenhoofd heeft bij kplklediging
een nog ongunotïger invloed dan bij ko1kvullen; tenminste wanneer lucht in de
caissonaruimte kan komen.
Ploteeling begint dan, zoodra het water gedaald is tot het peil van de zolde·
ring der caissons een waterstroom uit de caissons tegen en lange het schip. Daar. I
door treedt de heftige schommeling op,
het diagram vertoont. De schomme·
ling vangt aan met een sterke van het bovenhoofd af gerichte troskracht. Het
bezwaar is niet zoozeér gelegen in de grootte van die kracht (660 kg), als wel
in het verradelijk optreden zonder voorafgaande waarschuwing.
Er zijn in het model geen groote voorzorg"" genomen om de ledigingskromme
volkomen na te booteen. Wel is er voor 'gezorgd, dat de snelheid van daling
van de waterspiegel in de kolk omstreeks het kritieke peil (390-) ongeveer
overeenkomt met wat in werkelijkheid is te verwachten, zoodat de in het dia·
gram voorkomende uiterste troekràchten niet ver van de werkelijkheid zullen
afwijken.
'
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Het a.anbrengen van de dakvoi1n in;het Irlwendige der oaiBsoI1B iB we\.r een
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A1Ie in het voo~aande beacJireven metingen ~14en voor de sluis bij De
Hauke•.
Ten behoeve van de ontworpen .luis te Kolhorn zijn aanvullende metingen
gedaan, verband houdende met het· lagere definitieve l'Olderpeil van deze Sluis
van 6,00 m - N.A.P., wat uit hydrauliBoh oogpunt het blila.ngrijkBte verBéh.il
met de Haukeosluis iB. Deze a.anvullende metingen zijn in het .luiomodel van'
De Haukeo uitgevoerd. De resultaten zijn in par, 19 (B) vermeld.
Vande8tonteleroluis bij DenOever w.... de beotekBtéekening reedBopgemaakt
Nagegaan moest worden, in hoeverre de coJ1Btructie, in deze teekeuing opgeno·
men, gehandhaafd kon blijven. Zij bevat, evenals het ontwerp voor De Haukeo
14
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(par. 2, fig. I ), een bovenhoofd met oaissonruimten er onder, waardoor het water
naar de eohutkolk wordt gevoerd. Zij ondereoheidt zioh van het ontwerp voor
De Haukeo o.a. door kleinere afmetingen (eohepen ma:rimaall80 ton) en verder
door een andere vorm der openingen in de oaissontuseoheneohotten en in de
Itortmuur, waardoor het water de kolk binnenstroomt. Deze openingen hebben
vorm en afmetingen ale in fig. 20 ia aangegeven.
OOR8PRONI<I!LÜl<e
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8tortmuur en oaÎl8Oneohotten, voorzien van deze openingen, r.ijn in ...
eluilmodel van De Haukee ingebouwd. Het bleek dat de vuJJinptijd door deze
constructie niet ia veranderd. De trooakl.aohten loopen, onder overigeDa gelijke
ometandigheden, minder hoog op dan die weIke bij de ooropronkeIijke DOnItruotie van de eluia te De Haukee r.ijn geoonetn-.l (fig. 21 te vergelijken
met fig. 6).

,

C.O.

181
Toch &ijn &ij nog veel te hoog. Ook voor Den Oever

üi

daarom gezocht

naar een, uit hydrauli80h <JOIPUIlt, betere oollltructie.
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11.

Dit onderzoek la eveneens gMChied ..... het model van de Haut-luio.
Er la bij het interpreteeren van de uitkolJl8ten rekening gehouden met
de om.tandig!Jeld, dat a.fmetingen van aluio en IOhip bij Den Oever
kleiner &ijn.
Het verval bij de Btonteleraluio la even groot a1a dat bij De Haukeo, nl.
6,30 m maximaal. Daarbij la a1a hooge otand op het IJuelmeer N.A.P.
aangenomen.
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J. H/lu1ctuI..ÏI. Verlangd werd hier, d..t er, behoudens een kleine
voortrookraoht tijdens het begin der vulling, overigen. alleen aohtertrookracht
zou optreden.
Gekozen moest dWl worden een aohtertrookraoh"ype, te v...........:Jijken
door in de otorimuur onder· en bovenopeningen ...... te brengen, ........bij
de onderopeningen in vergelijking tot de bovenopeningen betrekkelijk
groot zijn.
Dit leidde tot de in fig. 22 0Pll"ll0men oonstruotie, ...aarvan eerst de
hoofdafmetingen experimenteel bepaald zijn en vervolgens de invloed van
het hekwerk voor de bovenopeningen (..), van de .tijltjee t1llIoohen de openingen
in de .tortmuur (b), in het "voorste oohot" (0) en van de stand en de dikte
van de oohuine baJk of jalouzie in de bovenopeningen (d), elk afzonderlijk
en in oombinatle, ie nagegaan. Het hekwerk ie noodlg, omd..t andere het
gev..... zou beotaan, dat kleine oohepen in het begin van de vulling met hun
boeg in de bovenopeningen beklemd zouden raken.
Fig. 23 ie een reproduotie van de hiertoe opgenomen trookraohtdiogrammen.
Het getal onder elk diagram ie het volgnummer van de oohutkolkvulliog
(totaal werd 11U keer de oohutkolk gevuld). De letten ", b, 0 en d hebben
betrekking op het ..1 d-.n niet
ezig zijn van elk der vier juist genoemde
construotiedetaU•. De oijfen
de rechterkant duiden op de tijd in het
model (1 minuut ...erkelijkheid = 13,9 modeloeoonden).
Al de in deze figuur gegeven krommen zijn van het aohtlntroo.type.
De krommen en de er t1lllBOhen gedane, niet geregiotreerde, waarnemingen
maken het mogelijk een oordeel te vormen over de invloed van de bedoelde
va.riatiee, die, zooaIo nit fig. 23 blijkt, niet groot ie.
D..t het hekwerk voor de bovenste openingen bij een aohtertroo·type
bepaald noodaakelijk ie, werd aangetoond door een proef lnet 4, kleins, niet
gemeerde, oohepen, die gelijktijdig geoohut werden. De ooheepjee dreven
met hun neWl in de bovenste openingen, niettegenst....nde de krachtige stroom,
die hen uit die openingen te gemoet kwam. Zij deden daarbij denken ......
varkens, die ..1 snuffelend hun neWl in een voedertrog .teken.
Er ie nog overwogen of dit ijzeren hekwerk niet te vervangen zou zijn
.toor een betonconstruotie. Bijvoorbeeld zou er
, iete voor te zeggen zijn ..18
de bovenopeningen in de vorm van verticale .pleten werden geoonstrueerd
(fig. 24). Het hekwerk zou dan kunnen vervallen. Tijdogebrek verhinderde
echter dit onderzoek volledig uit te voeren.
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Fig. 25 .telt een trookrachtendiagram voor, opgenomen bij de """bevolen
oonBtructie. De ligging van het BChip en de heftijd der BChuiven zijn aIB gewoonlijk. De waterstanden zijn: RP. = N.A.P. en P.P. = 5,30 m - N.A.P.
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Fig. 26.

De maximum troBkrachten bedragen bij vulling van de BChutkolk:
P1aate van
het BChip.

Heftijd BChuiven.

Max. voor-

MAx. achter·

troekracht.

trookracht.

,

I m van de .tort·
muur .

2 min 53

88C

160 kg

260 kg

Voor de.trookrachten bij kolklediging wordt verwezen naar par. 17, voor
de vullingBtijden bij verBChillende peilen van boven· ~n benedenwaterot6nd
naar par. 16.

n.
P.P.

Wut/riuc1luluio. Behoud8IlB door een grooter verval (RP. = N.A.P.,
N.A.P.), wijkt deze B1uiB van die bij De Haukee af door een

= 6,00 m -

kleinere oppervlakte der caÎ880nB ond~r het bovenhoofd.
Dezelfde eiechen a1B bij de &ukeeBIuiB werden hier gesteld (achtertroe.
type) en hetzelfde cOnBtruotietype ÎB dan ook aanbevolen. SpeciBle proeven
.
zijn ged""" om de afwijkende maten .van de inBtroomoonBtruotie, verband
houdende met het lagere P.P., VaBt te etellen. De oonBtruotie, ten .Iotte """.
bevolen, wordt gegeven in fig. 26.
De trookrachten op het Iichip van 335 ton hij vulling van de BChutkolk
bij de uitBrJlte waterstanden (B.P. ~ N.A:P., P.P.. = 6,00 m. - N.A.P.),

.
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Fig. 28.
".

heftijd der sohuiven 2 min 53 ..." ligging van het sohip op 1 mafstand
van de 'otortmuur, bedragen hier:
Plaats van
het 8Chip.

HeftÜd 8Chuiven.

muur . . . . .

2 min 53...,

,m_d'_1

Max. voor·
troBkracht.

160 kg

Max. achter.
troBkracht.

315 kg

De vuJJingBtüd van de 8ChutkoJk ie, bÜ even groote heftijd der 8Chuiven,
een.halve minnnt longer dan bÜ De Haubo. De oorzaak hiervan ie het grootere
verval bÜ vrüweJ hetzelfde oppervlak van de 8ChutkoJk en gelüke afmetingen
van de 8Chuiven.

ill. SIMIWer.luM. De voorkeur werd hier gegeven aan een voortroB.type
of een neutraal type, waarvan ten Motte het laatste ie gekozen. De op grond
van deze .keuze aanbevolen ooll8tructie ie weergegeven in fig. 27.
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De foto (fig. 28) toont een ....",icht van het model van deze constructie,
iegebouwd ie het 'sluismodel van De Haukee. Het fototoestel, w&a1'IIlee de
opname is gemaakt, is gep1&atBt ie de ledige schutkolk m.et het objectief
gericht naar het bOvenhoofd.
Duidelijk vallen te onderscheiden de deuren van dit hoofd ie geeloten
stand en daaronder de stortmuur met zijn horiz0lltale, spleetvormige, door
dammetjee onderbroken, openiogen.
.
De onderopeniog ~ met de onderkant gelijk met de schutkolkl!odem.
De bovenopeniogen zijn twee ie getal over de volle breedte gescheiden door
de ie aanzicht horizontale jalouziebalk. Boven de deuren is nog juist de
ontluchtiogspijp van de caiBBOnruimte te zien. De pijp is met een houten stop
gesloten.
Met het oog op de geringere afmetiogen van deze sluis en van de schepen,
en de dienovereenkoplBtig kIeieere troskrachten, zijn er In het beetek, dat
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.-Ia ...... ge.-{ gemu.kt, zoo weinig mogelijk wijzîgillgen aanbevolen.
Afgezien ia van het aanbrengen van de dakvorm in de oaiBeona en van de
gaten in de drempel. Het ia ge..enaoht die oaiMonroimten, ..aartoe het ....ter
niet noodzakelijk toegang behoeft om van de ochuiven aan het bovenpand
de ochutkolk te bereiken, af te aluiten; overigeoa kan worden voldaan met
de Inloopoonatruotie, die de fig. 27 en 28 te zien geven.
Een met deze oonatruotie opgenomen troekraohtdiagram ia gegeven in
fig. 29. ZooaIs .-Ia ia opgemerkt, ia deze oonatruotie ingebouwd in het .Iuis·
model van De Hank... en de krachten behooren duo bÜ deze aluis.
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Fig. 29.

In Den Oever, bÜ een lSO·tona ochip, ~uIlen de krachten veel kleiner ~ün;
het algemeene type van het diagram verandert natuurlijk niet. De krachten·
kromme alingert om de nullijn.
Het groote ochip, dioht bÜ de .tortmuur geheel 101 gelegd, duo ronder
t1'OllOOll, .tügt bÜ het vullen van de ochutkolk dan ook vrijwel reohtat&ndig,
moal. in het model ia gebleken. Het vertoont nooh neiging de atortmuur
....n te varen, noch ~ioh ver d&&rV&n te verwijderen.
20. COflll'dktrtd'''fP/O''' Ik ..i/gm>mM oltliult.
Toen na het voltooien van de .I~ in de loop van 1930 de Wieringermeer
werd afgemalen, bleek al dadelijk, dat het doel van de modelmetingen, het
rorgen voor een rustige ligging van de ochepen gedurende het vullen van
de ochutkolk, volkomen ia bereikt. Zelf. wanneer de ochuiven zoo snel mogelijk
worden geheven, ~n de troakraohten zoo gering, dat u niet met nauwkeurig.
heid .Ün te meten. Zelfa bÜ zwakke wind ia de winddruk op het ochip van
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dezelfde orde· van grootte aIa de door het intredende water nit@eoefende
kracht, die daardoor niet vaJt te meten.
Eenige maJen Î8 met het direotiev&&rtuig Flevo (22 X 3,76 >< 1,30 m,
....terverpIaateing ongeveer 70 mi) getracht een zoo goed mogelijk beeld
te verkrijgen. In Juni 1930, bij een beneden8tand van 3,10 m - N.A.P.
en een bovenwaterotand van 0,60 m - N.A.P., trad in de BaukMe1niB eenige
tijd na het begin van de vulling een achtertroekr&cht van om&treeb 10 kg op.
Op 10 JIlli 1931, na het bereiken van het V.P.P., werd zoo_I in de
W..tfrieecheolniB aIa in d.. BaukMe1niB geoonat&t!>erd, dat de tro&kr&chten
ongeveer overeenkomstig d.. modelmetingoo zijn verloopen. D& achtertrookracht bereikte. toen, bij een h&ftijd van de eohniven, kleiner dan eetLminuut,
een waarde van ongeveer 20 kg.
Bet beeld van de vulling Î8 zeer fr....i. Wel worden, voor&! door de gaten
in de drempel, vrij groote hoevee1heden luoht aangevoerd, die aanleiding
geven tot het vormen van veeleohnim, maar het ..ateroppervlak Î8 gedurende
de vulling rustig.
Ook de lediging verloopt zonder dat krachten van eenig b.elang op het
eohip worden nitg&oefend.
"
Dwarskrachten worden, noch bij vulling, noch bij lediging, ..aargeJiomen.
Minder goed komen de modelmetingen met de werkelijkheid overeen,
voor zoover het de vultijd. betreft. D& op 10 JIlli 1931 aan dé .Iuizen bij
Kolhorn en D& Bank.. opgenomen vulkrommen (fig. 31 en 32) vertoonen
wel Î8 waar goon langer vultijd dan de overeenkomstige lijnen, die nit de
modelmetingen zijn afgeleid (fig. 1~), maa~ dit Î8 a1100n te, danken aan het
feit, dat d.. eohniven zooveel sneller zijn geheven. In d.. modelkromme blijft
de vulling gedurende de heftijd van de eohniven (2 minuten en ó3 oooonden)
.terk achter bij di.. van de werkelijke oluizen, waar voor het openen van de
eohniven tijden zijn gebruikt, die tu8IOhen 18 oooonden en 1 ~uut en 60
oooonden v&rieeren. In de volgende periode wordt de achterstand van bijna een
minuut ingehaald. D& binnenatroomende hoevoolheid kort na het openen van
de eohniven, die volgens de modelproef 7,06 mi'. moet zijn, Î8 in beide oluizen
6,3ó mi'", dUB .leohts 76 peroent van de model..&&rde.
Ev..nmin aIa bij de Overleker olniB (modelproef 4) Î8 de oorzaak van het
vereohil gelegen in de -afzuiging van het bovenwater. Bij D& Bank.., .......
het AmsteJmeer vrijwel onmiddellijk aan de olniB grenst, Î8 het boven..ater
pr&etiaoh constant (fig. 32) en bij Kolhorn blijft de verandering beperkt
tot een haJve deoïmeter (fig. 31). Hier g....t na het begin van de vulling h..t

