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CONDITIEBEWAKING STORMVLOEDKERING OOSTERSCHELDE; MEETPLAN VOOR BOVENBALK R20
EN SCHUIVEN S13 EN R21

1. Inleiding

In dit rapport wordt een meetplan gepresenteerd voor metingen aan twee schuiven (S13 en R21) en 66n bovenbalk (R20) van de stormvloedkering Oosterschelde
(SVKO). De metingen vallen onder de zogenaamde conditiebewaking van de SVKO.
Hiertoe behoren onder andere ook metingen naar het grondmechanisch gedrag ter
plaatse van de pijlers S9 en R22 en metingen van de hydraulische condities
(natuurrandvoorwaarden).
De diverse metingen zijn gegroepeerd in verschillende meetcampagnes, welke alle afzonderlijk maar ook tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden. Een overzicht van de verschillende meetcampagnes volgt hieronder. Aangegeven is aan of
nabij welke onderdelen van de stormvloedkering er gemeten wordt en welk instituut het betreffende meetsysteem heeft verzorgd en mogelijk betrokken zal zijn
bij uitvoering van de metingen en analyse van de meetgegevens.

Meet campagne
1

Bovenbalk R20 (Waterloopkundig Laboratorium)

2A/B/C

Schuif S13 (WL)

3A/B/C/D/E

Schuif R21 (WL)

4

Schuif S9 (Technisch Physische Dienst)

5

Schuif R22 (TPD)

5

Dorpelbalken S8/S9 en pijler S9 (Laboratorium voor Grondmechanica)

7

Dorpelbalken R21/R22 en pijler R22 (LGM)

Dit rapport beperkt zich tot de meetcampagnes 1, 2A/B/C en

3A/B/C/D/E. In

hoofdstuk 3 wordt hier nader op ingegaan. Een uitvoerige beschrijving van het
voor deze metingen gerealiseerde meetsysteem is te vinden in het WL-rapport
"Meetsysteem op schuiven S13 en R21 en bovenbalk R20" [1]. Realisatie van dit
meetsysteem vond plaats in de periode 1984-1986. In hoofdstuk 2 worden de
hoofdlijnen van het centrale data-inwinningssysteem voor de conditiebewakingsmetingen besproken. Dit systeem is door het LGM in samenwerking met de Deltadienst gerealiseerd [3].
Het onderhavige rapport is opgesteld door ir. T.H.G. Jongeling.
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2. Data-acquisitiesysteem

Het data-inwinningssysteem is door het Laboratorium voor Grondmechanica in
samenwerking met de Deltadienst ontworpen. Hoofdgedachte bij het ontwerp was,
dat alle meetinstrumenten, welke zich op verschillende locaties op onderling
grote afstand van elkaar bevinden, centraal bediend moeten kunnen worden en
dat de meetdata centraal ingewonnen moeten kunnen worden. Als centrale besturings- en inwinningspost is het Topshuis gekozen op Neeltje Jans. Vanuit dit
punt vindt ook de bediening van de schuiven en controle plaats. Als zodanig
fungeert het Topshuis als zenuwcentrum van de stormvloedkering.
Omdat de grondmechanische metingen gedurende een lange periode van orde 20 â
30 jaar uitgevoerd zullen worden, zal het centrale data-inwinningssysteem
lange tijd moeten kunnen functioneren en in stand gehouden moeten worden. Aan
het data-acquisitiesysteem zijn de volgende taken toegekend:

- Besturing en controle van meetversterkers en meetopnemers.
- Inlezen van de datastromen en opslag van de data.
- Synchronisatie van de meetsignalen.
- Weergave van meetsignalen via een schrijver.
- Uitvoering van eventuele voorbewerkingen.
- Overschrijven van geselecteerde meetdata naar een magneetband ten behoeve
van verdere verwerking.
- Communicatie onderhouden met de CCC (Centrale Computer Configuratie) in het
Topshuis voor het inlezen van schuifstanden en gebruikstoestand van de
schuiven.
- Communicatie onderhouden met het VCZ (VerwerkingsCentrum Zierikzee) voor
het inlezen van waterstanden, significante goifhoogtes, windrichting en
windsnelheid.
- On-line representatie van CCC- en VCZ informatie en van een aantal meetsignalen ten behoeve van de operator.

Op de technische achtergronden van het systeem zal hier niet verder worden ingegaan. Een beschrijving van het data-acquisitiesysteem is te vinden in [3]
met een aanvulling in [4].
Hieronder worden enkele hoofdlijnen besproken (zie ook figuur 2.1).
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De conditiebewakingsmetingen concentreren zich in de Schaar nabij openingen
S8, S9 en S13 en in de Roompot nabij openingen R20, R21 en R22. De meetversterkers zijn zo dicht mogelijk bij de meetopnemers opgesteld, om storingsinvloeden via de meetkabels te beperken. Daartoe zijn aan de noordzijde in verkeerskokers S8 en R21 containers geplaatst, waarin de meetversterkers zijn ondergebracht. De afstand van de opnemers op schuif S13 tot de container in verkeerskoker S8 is evenwel te groot voor een directe verbinding en daarom is in
verkeerskoker 512 een extra kast geplaatst, waarin de meetversterkers voor
schuif S13 zijn ondergebracht. De versterkte analoge meetsignalen van schuif
S13 gaan van hieruit via een kabel naar de conditiebewakingscontainer in verkeerskoker 58.
De meetversterkers hebben alle een analoge uitgang, welke voor controledoeleinden kan worden gebruikt, maar welke speciaal van nut is voor ad-hoc metingen, waarbij registratieapparatuur direct op de meetversterkers wordt aangesloten. Ad-hoc metingen zijn zowel voor schuif S13 als voor schuif R21
gepland, zie par. 3.2.
In beide conditiebewakingscontainers worden de meetsignalen gedigitaliseerd en
vervolgens via glasvezelkabels overgestuurd naar de HISCON computer In het
Topshuis. Deze verzorgt de opslag van de ruwe onbewerkte data op een optische
schijf. Daarna zijn deze data beschikbaar voor verdere verwerking door LGM, WL
en TPD. De gedigitaliseerde meetsignalen worden daartoe naar behoefte overgespeeld op een magneetband (in een standaard formaat), waarna op de Instituten
verdere verwerking kan plaatsvinden.
De besturing van het meetsysteem geschiedt via het toetsenbord van de HISCON
computer in het Topshuis. Al naar gelang het Ingetoetste programma worden
groepen van meetversterkers en opnemers geactiveerd en vindt de inwinning van
meetdata plaats. Het nulniveau van de meetversterkers en van de opnemers en de
versterkingsfactor zijn door middel van de HISCON computer op afstand te controleren.
De HISCON computer leest iedere minuut vanuit de CCC in het Topshuis gegevens
in over de stand van de schuiven en de status waarin deze schuiven zich operationeel gezien bevinden. Dit gebeurt via een vaste verbindingslijn.
Daarnaast worden via een telefoonlijn elke 5 minuten gegevens opgevraagd aan
de VCZ computer betreffende:
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- de waterstanden (meetpalen 0S4 en 0S9 aan zeezijde en meetpalen BS2 en BR2
aan Oosterscheldezijde)
- de significante goifhoogte van de inkomende golf (1 WAVEC in Schaar en
Roompot aan zeezijde en 1 waverider in Roompot aan Oosterscheldezijde)
- windrichting en windsnelheid.
In figuur 3.4 zijn de locaties van de meetpunten voor waterstanden en golven
aangegeven.

De gegevens van VCZ en CCC worden tezamen met de meetdata opgeslagen. Synchronisatie vindt plaats door toevoeging van een tijdsignaal uit een moederklok.
In het VCZ worden de meetgegevens van de golfmeetboeien in de Schaar en in de
Roompot (figuur 3.4) elke 20 minuten verwerkt tot golfhoogtespectra en golfrichtingspectra. Deze spectra worden separaat aangeleverd.
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3. Conditiebewakingsmetingen aan bovenbalk R20, schuif S13 en schuif R21 (WL)

De metingen aan bovenbalk R20, schuif S13 en schuif R21, zoals deze in het
kader van de conditiebewaking van de stormvloedkering zullen worden uitgevoerd, zijn reeds in het ontwerpstadium van schuiven en bovenbalken in de
toenmalige werkgroep HOS (hydraulisch onderzoek sluitingsmiddelen) voorgesteld. In deze werkgroep zaten vertegenwoordigers van de Deltadienst, Direktie
Bruggen, Direktie Sluizen en Stuweri en het Waterloopkundig Laboratorium. Het
voorstel is naderhand in het kader van het HISCON project verder uitgewerkt
door het Waterloopkundig Laboratorium. Het Waterloopkundig Laboratorium heeft
ook het meetsysteem ontworpen en op de betreffende bovenbalk en schuiven aangebracht [1]. Dit meetsysteem sluit aan op het centrale data-inwinningssysteem.

De motivatie voor de metingen aan de schuiven S13 (een 2-regelige lage schuif)
en R21 (een 3-regelige hoge schuif) is destijds uitgewerkt in notitie
6 PROBU-M-83077 van Direktie Bruggen [2]. Hierin worden ook ontwerpuitgangspunten genoemd. Voor de volledigheid wordt het deel van deze notitie, dat betrekking heeft op de motivatie van de metingen, vrijwel integraal in het
onderhavige rapport opgenomen onder par. 3.1.1. De motivatie van de metingen
aan bovenbalk R20 is in par. 3.1.2 aangegeven. In par. 3.2 wordt een overzicht
gegeven van de verschillende meetcampagnes, die na inventarisatie van de meetbehoeften voor bovenbalk R20 en voor schuiven S13 en R21 zijn vastgesteld.
In par. 3.3 worden de omstandigheden aangegeven, waarbij de verschillende
metingen zullen worden uitgevoerd. In par. 3.4 wordt ingegaan op de uitvoering
van de metingen en in par. 3.5 op de analyse van de meetresultaten. Par. 3.6
tenslotte betreft het onderhoud van het meetsysteem.

S

3.1 Motivatie van de conditiebewakingsmetingen aan schuiven S13 en R21 en
bovenbalk R20

3.1.1 Motivatie conditiebewaking schuiven

Het navolgende is een vrijwel integrale weergave van hoofdstuk 1 van notitie
6 PROBU-M-83077 van Direktie Bruggen. Weggelaten is het deel dat gaat over de
bewegingswerken van de schuiven. De conditiebewaking van de bewegingswerken
wordt door Direktie Bruggen verzorgd.

Voor de conditiebewaking van de schuiven zijn de volgende aspecten van belang:
de eigenfrekwenties van de schuiven
de responsie van de afzonderlijke vakwerkstaven en van de schuiven als
geheel op stromingsexcitatie
de vermoeiingssterkte van de knooppunten
de grootte van de golfklapdrukken
horizontale en vertikale dwarsbelastingen op de schuiven
langsbelastingen op de schuiven en botskrachten bij botsen van een schuif
tegen de pijlers, alsmede de hierbij optredende versnellingen van de
hydraulische cilinders (doorzwiepen van de cilinders).

a. De eigenfrekwenties van de schuiven
De eigenfrekwenties van de schuiven bepalen in sterke mate het trillingsgedrag. Het door het Waterloopkundig Laboratorium verrichte trillingsonderzoek
aan de schuiven is uitgevoerd met modellen van de plaatliggerschuif, waarvan
de stijfheden en de massa werden afgeleid uit het voorontwerp. Op grond van de
resultaten van het simultaan lopende golfklaponderzoek is naderhand evenwel
besloten om in het definitieve schuifontwerp het hoofddraagsysteem te laten
bestaan uit vakwerkliggers in plaats van plaatliggers. Hierbij is er naar gestreefd om de laagste eigenfrekwenties van de vakwerkschuif zoveel mogelijk
gelijk te houden aan die van de plaatliggerschuif.
Bij de beoordeling van het trillingsgedrag van de vakwerkschuif is gebruik gemaakt van de resultaten van het trillingsonderzoek voor de plaatliggerschuif.
Voor de situatie, waarbij de schuif gesloten is, zijn de resultaten van de
plaatliggerschuif goed bruikbaar. Voor situaties tijdens het sluiten van de
schuiven zijn de resultaten van de plaatliggerschuif, vanwege de andere vormgeving van de vakwerkschuif, maar beperkt bruikbaar.
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Zowel de profilering van de plaatliggerschuif als die van de vakwerkschuif
zijn bij de verdere uitwerking van het voorontwerp geoptimaliseerd, waardoor
de stijfheden van het prototype niet meer overeenkomen met die van de modellen. Een andere factor die een verschil geeft tussen model en prototype, is de
schematisatie van het rekenmodel, waarmee de stijfheden zijn berekend. In het
rekenmodel van de vakwerkschuif is aangenomen, dat de staafverbindingen oneindig stijf zijn. In werkelijkheid hebben de staafverbindingen een eindige
stijfheid, waardoor de constructie slapper is en dus de eigenfrekwenties lager
zijn dan is berekend. In het rekenmodel was het ook niet mogelijk om de stijfheld van de schuifaanslagen op de juiste wijze te schematiseren. Hetzelfde
geldt ten aanzien van de veerstijfheid van het bewegingswerk.

Bovengenoemde factoren maken het noodzakelijk om van een hoge (3-regelige) en
een lage (2-regelige) schuif zowel de "droge" als de "natte" eigenfrekwentles
te meten. (In model zijn een hoge en een lage plaatliggerschuif onderzocht.)
Bij de vergelijking van de model- en prototypefrekwenties in relatie tot de in
het model gemeten excitatiespectra speelt mee, dat de excitatiespectra bij de
vakwerkschuif vanwege de andere geometrie anders zullen zijn dan bij de plaatliggerschuif. Voorts speelt mee dat in het modelonderzoek de invloed van de
wrijving op het trillingsgedrag niet is meegenomen.

b. Responsie van afzonderlijke vakwerkstaven en schuif als geheel
Tengevolge van de stroming door de schuif kunnen trillingen in de afzonderlijke vakwerkstaven optreden. Uit een door het Waterloopkuridig Laboratorium
uitgevoerde bureaustudie is gebleken, dat de laagste eigenfrekwentie van de
staven een factor 2 A 3 hoger is dan de belangrijkste excitatiefrekwenties.
Bij deze studie zijn voor het excitatiebeeld rond de buizen aannamen gedaan
met betrekking tot Reynolds-effecten en de onderlinge beïnvloeding via "zogstromen". De berekende factor tussen de laagste eigenfrekwentie van de staven
en de belangrijkste excitatiefrekwenties moet met de nodige voorzichtigheid
worden gehanteerd.
Uit bovengenoemde studie is voorts gebleken dat, behalve de staven zelf, ook
de gehele schuif door excitatie van de staven in trilling kan komen als de excitatiefrekwenties en eigenfrekwenties van de schuif dicht bij elkaar liggen.
Hoewel, vanwege de eerder genoemde aannamen, slechts een globale berekening
van de responsie mogelijk is, komt hieruit wel naar voren dat enige responsie

van de schuif is te verwachten. Teneinde te kunnen bepalen of aan de vakwerkstaven voorzieningen nodig zijn, die het excitatiebeeld verstoren en daarmee
een reductie van de responsie geven, is het noodzakelijk om tijdens het sluiten van de schuiven de responsie van een aantal kritische vakwerkstaven en de
responsie van de betreffende schuif te meten. Deze metingen dienen te worden
uitgevoerd aan een lage (2-regelige) schuif bij voorkeur bij een "groot" verval over de kering tijdens het sluiten. (Er wordt gekozen voor een lage schuif
omdat deze in model (plaatliggerschuif) het meest trillingsgevoelig bleek.)
c. Vermoeiingssterkte van de knooppunten
Voor het berekenen van de vermoeiingssterkte van de knooppunten in de vakwerkschuif zijn berekeningen gemaakt van het aantal en de grootte van de goifbelastingen bij een gesloten schuif. Bij deze berekening is een overdrachtsfunctie gebruikt, die is afgeleid uit het onderzoek in het elastisch gelijkvormige
model van de plaatliggerschuif.
Als ontwerpfilosofie voor de veruioeiingsberekeningen wordt gehanteerd dat:
- na 25 jaar een begin van scheurvorming in een knooppunt kan gaan optreden
(de kans hierop is, zoals uit algemene statistische informatie blijkt, zeer
gering);
- na iedere storm de schuiven daarom vooral ter plaatse van de zwaarst belaste zones moeten worden geTnspecteerd en een eventueel begin van scheuren
moet worden gerepareerd.
Uit vermoeiingsonderzoek van soortgelijke knooppunten is gebleken, dat tussen
scheurinitiatie en bezwijken (= overschrijden van de statische sterkte van de
gescheurde verbinding) 10 â 10 5 belastingswisselingen liggen.
Het aantal golven dat op een gesloten schuif tijdens een storm een bijdrage
aan de vermoeiing levert, bedraagt ca. 1000, zodat na scheurinitiatie circa
tien stormen kunnen optreden, voordat de verbinding bezwijkt.
Teneinde meer inzicht te krijgen In de werkelijke "vermoeIingssterkte" van de
zwaarst belaste knooppunten is, naast informatie over de geometrie van de
knooppunten en de uitvoering van de lassen, informatie nodig over het aantal
en de grootte van de spanningswisselingen in deze knooppunten. Door de grootte
en het aantal van de spanningswisselingen te meten kan de opgetreden "schade"
met de regel van Palmgren-Miner worden berekend.

WE

Net de studie (deels bureaustudie) naar de belasting op de vakwerkschuiven is
niet duidelijk geworden welke relatie er bestaat tussen de horizontale en de
verticale goifbelasting. Voor het ontwerp van de schuiven is daarom, binnen de
range van mogelijke faseverschilleri, het meest ongunstige faseverschil aangehouden.
Door nu voor de zwaarst belaste knooppunten de overdrachtsfunctie tussen de
spanningen en de golfhoogte te bepalen kan met behulp van gemeten golfspectra
een verbeterde berekening van de vermoeiingssterkte c.q. levensduur van de
knooppunten worden gemaakt.
Als de overdrachtsfunctie tussen de golven voor de kering en de spanning in
één knooppunt bekend is, dan kan de opgetreden "schade' c.q. de te verwachten
levensduur van dit knooppunt worden berekend aan de hand van de gemeten golfhoogte, goifperiode en goifrichting en het aantal golven voor de kering. Spanningsmetingen in andere knooppunten zijn niet nodig, omdat deze met behulp van
rekenkundig te bepalen overdrachtsfuncties aan het meetknooppunt kunnen worden
gerelateerd.
Er bestaat geen duidelijke voorkeur voor een hoge of een lage schuif. Omdat
echter de knooppuntsmeting gerelateerd moet kunnen worden aan de meting van de
dwarsbelasting op de schuif (zie bij punt e), wordt gekozen voor een lage (2regelige) schuif.

d. Grootte van de goifkiapdrukken
Het meten van (lokale) golfklapdrukken is zowel vanuit het oogpunt van conditiebewaking als vanuit wetenschappelijke kennisverwerving zinvol. In het modelonderzoek van de vakwerkschuif zijn de goifkiapdrukken op de buisprofielen
gemeten bij te grote buisdiameters, omdat dit model was gebaseerd op een voorontwerp van de vakwerkschuif. De golfklapdrukken die gemeten zijn, zijn daar door waarschijnlijk aan de hoge kant. Voor de "vertaling" van de meetresultaten naar prototype moeten schaalfactoren worden bepaald. Daar het met name bij
goifkiaponderzoek moeilijk is deze schaalfactoren eenduidig te bepalen en de
metingen in sterk geschematiseerde modellen zijn uitgevoerd, is voor de vertaling naar prototypegolfklapdrukken een conservatieve berekening voor de
schaalfactor gemaakt.
Als uit de metingen blijkt dat de golfklapdrukken hoger zijn dan die, waarop
in het ontwerp is gerekend, dan kan de situatie, waarin de grootste golfklapdrukken optreden, worden vermeden door aanpassing van het beheer; b.v. door
het aanpassen van de sluitingsstrategie. Golfklappen tegen de vakwerkliggers
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zijn te verwachten als de zogenaamde stilwaterlijn zich in de nabijheid van
een ligger bevindt. Door nu tijdens het sluiten of openen van de kering de
schuifstanden, waarbij golfklappen kunnen optreden, zo snel mogelijk te doorlopen en bij reductorstrategien te mijden (dat wil zeggen de schuif uit het
golfklapgevaarlijke gebied te halen), wordt de kans op optreden van ontoelaatbare golfklapdrukken verkleind. Daarnaast geeft de vergelijking van de modelen prototyperesultaten inzicht in bijvoorbeeld de juistheid van de toegepaste
schaalregels, hetgeen voor volgende projecten van belang is. Ook voor de eindkoker van de schuif is vergelijking van de ontwerpuitgangspunten c.q. modelresultaten met de werkelijk optredende golfklapdrukken van belang, gezien de
complexe vormgeving van de eindkoker. Indien uit deze metingen blijkt, dat de
optredende golfklapdrukken onder extreme situaties hoger zullen zijn dan ten
behoeve van het ontwerp is aangehouden, kunnen voor de eindkoker alsnog constructieve maatregelen en/of beheersmaatregelen worden genomen teneinde schade
ten gevolge van te hoge golfklapdrukken te voorkomen. De metingen dienen te
worden verricht aan een hoge (3-regelige) schuif, omdat voor een dergelijke
schuif onderzoek in een schaalmodel is verricht en omdat bij een diep voorland
de grootste golven en daarmee samenhangend de zwaarste golfklapbelastingen
worden verwacht.

In het geval dat de schuiven als regelschuiven worden gebruik, verdient het
aanbeveling om ook drukmetingen aan de onderzijde van de betonnen bovenbalken
uit te voeren.

e. Horizontale en verticale dwarsbelastingen op de schuiven
In een schaalmodel van een sectie van de vakwerkschuif zijn verticale golf- en
stromingsbelastingen gemeten. Omdat er schaaleffecten kunnen optreden bij
stroming rond ronde buizen, zijn er onzekerheden in de naar het prototype vertaalde belastingen.
Deze onzekerheden zijn zoveel als mogelijk is opgeheven door het maken van berekeningen volgens Morison, waarbij cofficinten zijn ingevoerd afkomstig uit
de literatuur.

Horizontale belastingen op de vakwerkschuif zijn niet in een schaalmodel gemeten, maar zijn berekend, waarbij ook is vergeleken met modelresultaten van de
plaatliggerschuif. De faserelatie tussen horizontale en verticale belastingen
is niet duidelijk geworden; voor de ontwerpbelasting van de schuif is
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uitgegaan van een ongunstige fasehoek. Het is vanuit wetenschappelijk oogpunt
gewenst dat een controle van horizontale en verticale belasting op de schuif
wordt verkregen.
De belastingen op de schuif zijn het grootst bij loodrecht inkomende golven.
Voor de ontwerpbelasting is hiervan uitgegaan. In werkelijkheid komen golven
niet steeds uit deze richting; bovendien vindt er een variatie plaats om de
gemiddelde golfrichting (goifrichtingspreiding). Door dit laatste is aanname
van langkammigheid minder correct en vindt er mogelijk een reductie plaats van
de golfbelastingen. Om de relatie tussen golfrichting en golfbelastingen te
leren kennen is het gewenst dat golfrichtingspectrum, golfspectrum en belastingen op de schuif worden gemeten.

De belastingen op de schuif kunnen, naar het zich laat aanzien, het best worden bepaald door optredende krachten in staven van het vakwerk te meten. Deze
staafkrachten moeten vervolgens met behulp van een rekenmodel van de schuif
worden teruggerekend naar belastingen. Een 2-regelige (lage) schuif leent zich
hiertoe het beste.

f. Langsbelastingen op de schuiven en botskrachten
Bij scheef inlopende golven zal er, voornamelijk doordat er waterstandsverschillen over de eindkokers van de schuif ontstaan, een kracht in lengterichting van de schuif werken. Als gevolg hiervan kan de schuif in lengterichting
gaan bewegen en een stootbelasting op de pijler uitoefenen.
De langsbelasting op de schuif en de optredende stootbelasting zijn niet in
een schaalmodel gemeten, maar zijn rekenenderwijs bepaald.
Het is zowel vanuit het oogpunt van conditiebewaking (optredende krachten in
de eindgeleiding) als vanuit een wetenschappelijk oogpunt (toetsing van gebruikte rekenmodellen) gewenst, dat zowel de langsbelasting op de schuif als
de stootbelasting worden gemeten.
Gekozen wordt voor een meting aan een hoge (3-regelige) schuif, omdat hier de
grootste stootbelasting is te verwachten.

De langsbelasting op de schuif kan niet direkt worden gemeten, maar zal worden
afgeleid uit metingen van waterstandsverschillen over de eindkokers en uit
drukmetingen. Omdat, wanneer de schuif in beweging is, ook hydrodynamische
krachten deel uitmaken van de langsbelasting, zal voor een beter begrijpen van
de optredende verschijnselen een uitsplitsing gewenst zijn. Hiertoe is nodig
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dat de langsbeweging van de schuif wordt gemeten, maar ook dat de schuif in
langsrichting voldoende stilstandsmomenten heeft. Wanneer de relatie langsbelasting-stootbelasting duidelijk is, kan het rekenmodel worden gebruikt om
voor andere schuiven in andere situaties controleberekeningen te maken.
Bij het ontwerp is op basis van de resultaten van het bovengenoemde rekenmodel
aangenomen, dat er bij stoten van de schuif tegen de pijler een maximale vertraging van 3 m/s 2 optreedt ter plaatse van het bevestigingspunt van de zuigerstang aan de schuif. Als gevolg hiervan ontstaat er een buigend moment in
de zuigerstang, want de hydraulische cylinder zal onder Invloed van massatraagheidskrachten willen doorbuigen. Voorgesteld wordt om na te gaan, of het
ontwerpuitgangspunt wordt overschreden.
3.1.2 Motivatie conditiebewaking bovenbalken
Voor de conditiebewaking van de bovenbalken Is vooral het aspect van golfklappen tegen de onderzijde van de balken van belang. De onderzijde van de balken
bevindt zich op NAP +1 m, dat wil zeggen op een niveau waarbij golfklappen
gemakkelijk kunnen optreden, ook bij niet zulke zware weersomstandigheden.
Wanneer de schuiven worden neergelaten wordt de onderzijde van de balken voor
golven vanuit zee afgeschermd. Golven vanuit de Oosterschelde kunnen dan nog
tot onder de bovenbalken doordringen. Golf bewegingen onder de bovenbalk kunnen
in bepaalde situaties ook worden opgewekt doordat water vanaf de zeezijde over
de bovenbalk heenslaat en In het lagere Oosterscheldewater neerstort.
Door middel van modelonderzoek en bureaustudies is de grootte van de golfklapbelastingen bepaald en is een kans van optreden van de belastingen afgeschat.
Vanwege de onzekerheden die hier in zitten wordt een verificatie door middel
van metingen in het prototype wenselijk geacht. Met name gaat het daarbij om
de grootte van de klapdrukken, de grootte van het aangeslagen oppervlak en de
verdeling van de klappen over het balkoppervlak, de responsie van de balk bij
deze klappen (ook het eventueel oplichten van de balk bij zware klappen) en de
relatie met golfparameters.
Er wordt gekozen voor meting aan een bovenbalk met een diep voorland, omdat
hier de grootste golven verwacht kunnen worden.
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3.2 Meetcampagnes voor bovenbalk R20 en schuiven S13 en R21

Een verdere uitwerking van de meetbehoeften, zoals genoemd in par. 3.1, heeft
geleid tot de formulering van verschillende meetcampagnes voor respectievelijk
n bovenbalk in de Roompot (R20), een 2-regelige lage schuif in de Schaar
(S13) en een 3-regelige hoge schuif in de Roompot (R21). De verschillende meetcampagnes kunnen afzonderlijk maar ook alle tegelijkertijd uitgevoerd worden.
Een overzicht van de verschillende meetcatnpagnes is hieronder weergegeven. De
beoogde meetperiode Is afhankelijk van het aantal stormsluitingen en van de
mogelijkheden om de schuiven in een optimale stand voor het doen van metingen
te zetten (zie par. 3.3). De meetperiode Is voorlopig gesteld op 2

a

3 jaar.

De verschillende onderzoeksaspecten genoemd in par. 3.1.1 (aspecten a t/m f)
en par. 3.1.2 (bovenbalk) zijn in de meetcampagnes volgens onderstaand schema
ondergebracht.
onderzoeksaspecten

meetcampagne

bovenbalk

schuiven
a

b

c

d

e

f
x

1
x

2A
2C

x

x

2B
x

3A

x

3B

x
x

3C
3D
3E

x

x

x

De meetcampagnes worden gestart en beëindigd vanuit het Topshuis, uitgezonderd
2C en 3E (zie hieronder).
Informatie betreffende schuif standen, waterstanden, golven en wind worden toegeleverd vanuit de CCC (Centrale Computer Conflguratle) in het Topshuis en
door het VCZ (VerwerkingsCentrum Zlerikzee).
Voor een complete beschrijving van het meetsysteem op bovenbalk R20 en schuiven S13 en R21 wordt verwezen naar [1].
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Overzicht meetcampagnes

1.

Bovenbalk R20
Meting van goifkiappen tegen de onderzijde van de balk en de responsie
van de balk bij deze goifkiappen.
Gemeten worden (zie figuur 3.1):
- Golfklapdrukken op 10 plaatsen op de onderzijde van de balk met behulp
van 10 in het beton ingestorte drukopnemers.
- De responsie van de balk in verticale zin en in rotatiezin met behulp
van 4 verticaal geplaatste versnellingsopnemers.
- De verticale waterspiegelbeweging op én plaats onder de balk met behulp van een onder de balk uitstekende water niveaumeter.
- De verticale reactiekracht in het zuidelijke oplegbiok met behulp van
een ingevulcaniseerde drukopnemer (dubbel uitgevoerd).
Toegeleverd worden:
- De stand van schuif R20 en van naastliggende schuiven R19 en R21.
- Waterstanden (zeezijde, Oosterscheldezijde).
- Golfhoogtespectrum en golfrichtingspectrum van de inkomende golf zeezijde, golfhoogtespectrum van de inkomende golf Oosterscheldezijde.
- Windrichting en windsnelheid.

2A. Schuif S13
Meting van de responsie van 2 vakwerkstaven en van de gehele schuif bij
stroming (controle op trillingen).
Gemeten worden (zie figuur 3.2):
- De responsie van 2 vakwerkstaven met behulp van 2 versnellingsopnemers
per staaf, welke onder een hoek van 90 ° met elkaar zijn gemonteerd.
- De responsie van de gehele schuif met behulp van 9 versnellingsopnemers, welke in 3 verticale dwarsdoorsneden van de schuif zijn gemonteerd.
- Het locale verval over de schuif met behulp van 2 drukopnemers, welke
respectievelijk aan zeezijde en aan Oosterscheldezijde van de schaalbeplating zijn gemonteerd.
- De locale stroomsnelheid van het water aan bovenstroomse zijde van de
2 vakwerkstaven met behulp van een snelheidsmeter, welke in 2 onderling loodrechte richtingen meet.
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Toegeleverd worden:
- De stand van schuif S13 en van naastliggende schuiven S12 en S14.
- Waterstanden (zeezijde, Oosterscheldezijde).
- Golfhoogtespectrum en golfrichtingspectrum van de inkomende golf zeezijde.
- Windrichting en windsnelheid.
2B. Schuif S13
Meting van staafkrachten in verband met knooppuntsvermoeiing en meting
(indirect) van horizontale en verticale dwarsbelasting.
Gemeten worden (zie figuur 3.2):
- De normaalkrachten in 5 vakwerkstaven, welke in 96n knooppunt samenkomen, met behulp van op de omtrek van de staven aangebrachte rekstrookjes. Deze meting levert de gegevens voor de vermoeiingsanalyse.
- De normaaikrachten in 6 einddiagonaalstaven (4 staven in de horizontale vakwerkliggers, 2 staven in het verticale langsverband) met behulp van op de omtrek van de staven aangebrachte rekstrookjes.
De diagonaalstaafkrachten zullen worden omgerekend in een horizontale
en verticale dwarsbelasting op de schuif.
Toegeleverd worden: zie bij 2A.
3A. Schuif R21
Meting van golfklappen op de bovenste vakwerkligger.
Gemeten worden (zie figuur 3.3):
- Golfklapdrukken op de onderzijde van 2 langsstaven van de bovenste
vakwerkligger, met behulp van in de buiswand aangebrachte drukopnemers
(3 per staaf).
- De responsie van een langsstaaf (aan zeezijde) bij golfklappen, met
behulp van 2 versnellingsopnemers welke onder een hoek van 90 ° met elkaar zijn gemonteerd.
- De verticale waterspiegelbeweging onder de 2 langsstaven met behulp
van 2 waterniveaumeters.
Toegeleverd worden:
- De stand van schuif R21 en van naastliggende schuiven R20 en R22.
- Waterstanden (zeezijde, Oosterscheldezijde).
- Golfhoogtespectrum en golfrichtingspectrum van de inkomende golf zeezijde.
- Windrichting en windsnelheid.
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Overwogen wordt nog om de akoestische eigenschappen van het water (een
maat voor de "elasticiteit" van het water) in de goifkiapzone te meten.
Het WL heeft hiertoe meetapparatuur ontwikkeld en met succes in het
laboratorium beproefd.
Plaatsing van de meetapparatuur op schuif R21 hangt af van de beschikbare
financiële middelen en van de resultaten van een proefopstelling in
Zeeland. Op dit moment is tot uitstel van plaatsing besloten. Op schuif
R21 zijn wel reeds bevestigingspunten aangebracht.

Schuif R21
Meting van golfklappen op de zuidelijke eindkoker.
Gemeten worden (zie figuur 3.3):
- Golfklapdrukken op het onderste horizontale schot en op de uitkraging
van de eindkoker met behulp van in het plaatstaal gemonteerde drukopnemers (in totaal 5 stuks).
- De responsie van het schot bij golfklappen met behulp van 2 verticaal
gemonteerde versnellingsopnemers.
- De verticale waterspiegelbeweging in de eindkoker en nabij de uitkragen met behulp van 2 waterniveaumeters.
(N.B. De drukopnemers en versnellingsopnemers worden in een later stadium
naar het niveau van het middelste horizontale schot verplaatst.)
Toegeleverd worden: zie bij 3A.

Schuif R21
Meting van langsbelasting (indirect) en van stootkrachten bij stoten
tegen de pijlers.
Gemeten worden (zie figuur 3.3):
- De verticale waterbeweging in beide schuif sponningen en naast beide
eindkokers (4 plaatsen) met behulp van 4 waterniveaumeters.
- Het drukverloop in de verticaal in beide schuifsponningen en naast
beide eindkokers met behulp van 4x3 drukopnemers.
Drukmetingen en waterspiegelmetingen geven de informatie voor de
berekening van de langsbelasting op de schuif.
- De langsbeweging van de schuif met behulp van 2 in de schuif sponningen
geplaatste verplaatsingsopnemers.
- Stootkrachten bij stoten van de schuif tegen de pijlers met behulp van
2 in de zijaanslagen aangebrachte rekstrookbruggen.
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- De optredende horizontale versnellingen in langsrichting van de schuif
nabij de bevestigingspunten van de hydraulische bewegingswerken met
behulp van 2 horizontaal geplaatste versnellingsopnemers.
Toegeleverd worden: zie bij 3A.
Voor een complete analyse vcan de langsbelasting is nodig, dat wordt
vergeleken tussen een situatie met een bewegende en een niet bewegende
schuif (in langsrichting). Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat er voldoende stilstandmomenten zijn en dat er geen aparte langsbiokkeringsvoorziening nodig is.

3D. Schuif R21
Meting van de responsie van de gehele schuif bij golfklappen of bij
stroming.
Gemeten wordt (zie figuur 3.3):
- De responsie van de gehele schuif met behulp van 9 versnellingsopnemers, welke in drie verticale dwarsdoorsneden van de schuif zijn gemonteerd.
Toegeleverd worden: zie bij 3A.
Meetcampagne 3D dient ter ondersteuning van de meetcampagnes 3A en 3B
naar goifkiappen op de schuif en levert een verificatie van het responsiegedrag van de schuif in stromingsomstandigheden.
In bovenstaand overzicht zijn niet opgenomen de meetcampagnes 2C en 3E voor
meting van eigenbewegingen en eigenfrekwenties van schuiven S13 en R21. Dit
zijn metingen die niet vanuit het Topshuis worden gestuurd. Opzet van deze
metingen is, dat ter plaatse van de schuiven wordt ingeplugd op het meetnet en
dat ter plaatse de meetsignalen in analoge vorm worden geregistreerd. Voor
deze opzet is gekozen om een beter contact te kunnen hebben met de gebeurtenissen ter plaatse, omdat de schuiven op kunstmatige wijze zullen worden
geëxciteerd.
Meetcampagnes 2C en 3E zullen worden verricht bij rustig weer en met geopende
en (gedeeltelijk) neergelaten schuiven. Er zijn dus nog de volgende 2 "mooi
weer" mee tcampagnes:
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2C. Schuif S13
Meting van eigenbewegingen (basic modes) van de schuif.
Gemeten wordt:
- De responsie van de schuif met 9 versnellingsopnemers in 3 verticale
dwarsdoorsneden. Zie bij 2A.
Toegeleverd worden:
- De schuifstand.
- De waterstanden (zee, Oosterschelde).
- Middelen om de schuif aan te stoten.

3E. Schuif R21
Meting van de eigenbewegingen (basic modes) van de schuif.
Gemeten wordt:
- De responsie van de schuif met 9 versnellingsopnemers in 3 verticale
dwarsdoorsneden. Zie bij 3D.
Toegeleverd worden: zie bij 2C.
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3.3 Omstandigheden waarbij meetcampagnes voor bovenbalk R20 en schuiven S13
en R21 worden uitgevoerd
De omstandigheden waarbij een meetcampagne wordt uitgevoerd, zijn niet voor
alle meetcampagnes hetzelfde. Zo zijn de metingen aan de bovenbalk vooral van
belang wanneer de schuiven geheven zijn en de waterstanden niet extreem hoog
zijn. De metingen aan de schuiven daarentegen worden gedaan bij neergelaten
schuiven of bij tussenstanden van de schuiven en als regel bij zware weersomstandigheden.
Hieronder worden de omstandigheden waarbij gemeten zal worden nader uitgewerkt. Het betreft hier een eerste aanduiding van de meetomstandigheden. In de
iueetperiode zal mogelijk blijken dat het moment waarop gemeten moet worden
bijgesteld moet worden. Bij de uitwerking wordt onderscheid gemaakt in:
- Metingen tijdens normaal gebruik van de stormvloedkering (normaal beheer,
normale sluitingsprocedures). In tabel 3.1 wordt een overzicht gegeven. Zie
ook figuur 3.5.
- Metingen waarbij de schuiven in een optimale positie worden gezet voor het
doen van de metingen (afwijkend van het normale beheer; de mogelijkheden
hiertoe worden nader bezien). In tabel 3.2 zijn de wensen ten aanzien van
het beheer van de SVKO verzameld.
- Metingen bij rustig weer ter bepaling van eigenbewegingen van de schuiven,
zie ook tabel 3.2.
Onder normaal gebruik van de stormvloedkering wordt hier verstaan het open
zijn van de kering bij zeewaterstanden lager dan het sluitpeil en het gesloten
zijn van de kering bij waterstanden hoger dan het sluitpeil. Het is echter
mogelijk dat de kering ook op een andere manier zal worden gebruikt, bijvoor beeld beheerssituaties waarbij de schuiven in een zekere tussenstand worden
gezet. Het kan interessant zijn om in deze situaties metingen te verrichten.
Dit zal per geval moeten worden nagegaan.
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3.3.1 Metingen tijdens normaal gebruik van de stormvloedkering

Bovenbalk R20

Neetcarna2e1 (meting goifkiappen op onderzijde balk)
Goifkiappen tegen de onderzijde van de balk treden vooral op wanneer de gemiddelde waterstand zich in de nabijheid van de onderkant van de balk bevindt.
Bij golven vanuit zee doen golfklappen zich voor wanneer de schuiven geheven
zijn of bij licht neergelaten schuiven. Wanneer de schuiven verder neergelaten
worden, neemt de kans op golfklappen door golven vanuit zee snel af.
In situaties met hoge zeewaterstanden echter kunnen golven over de bovenbalk
heen slaan en golfbewegingen veroorzaken aan Oosterscheldezijde. Hierdoor
kunnen zich klapverschijnselen onder de bovenbalk voordoen.
Bij golven vanuit de Oosterschelde (oosterstorm) kunnen ook golfklappen optreden. In het geval dat de schuiven nog neergelaten zijn doet zich een opsluiteffect voor, waardoor er zwaardere golfklappen kunnen ontstaan. De kans dat
een dergelijke situatie zich voordoet, lijkt echter gering te zijn.
Meetomst and igheden:
- zeewaterstand en/of Oosterscheldewaterstand tussen NAP en NAP +2 m (of
hoger tot aan sluitpeil)
- bij westerstorm: schuif R20 open of begin sluiten
bij oosterstorm: schuif R20 nog gesloten of open
- golven: H S ) 1 m
- ook enkele metingen bij geheel neergelaten schuiven en westerstorm in
verband met de mogelijkheid van overslaande golven
- duur meting: orde ½ u aaneengesloten, met mogelijkheid tot herstarts.

Schuif S13

MeetcarnEa2e 2A (meting responsie vakwerkstaven + gehele schuif bij stroming)
Bij deze meting gaat het om de responsie van 2 vakwerkstaven en van de gehele
schuif bij stroming (controle van het trillingsgedrag). De ongunstigste excitatie wordt verwacht bij hoge stroomsnelheden, dus bij een groot verval over
de kering. Het verval neemt toe naarmate de schuiven meer gesloten worden.
Stroomsnelheidsfluctuaties ontstaan onder invloed van golven met voldoende
lange periode. Met deze meetcampagne kan ook het optreden van golfklappen op
de schuif worden gedetecteerd.
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Mee toms tand igheden:
- schuiven sluitend, gesloten of openend
- duur meting: ongeveer gelijk aan de duur van sluiten c.q. openen van de
schuif; bij gesloten schuif enkele elkaar opvolgende metingen
- tijdsinterval afhankelijk van de opbouw van het verval met tijdsduur van enkele minuten.

Meetcampagne 2B (meting staafkrachten in verband met knooppuntsvermoeiing en
dwarsbelasting)
Deze meting is bedoeld om izicht te krijgen in de wisselende belastingen, welke gedurende gebruiksomstandigheden optreden in een 5-tal staven, welke samenkomen in 66n knooppunt (vermoeiingsanalyse knooppunt). Voorts om inzicht te
krijgen in horizontale en verticale dwarsbelasting gedurende gebruiksomstandigheden. De belastingen zijn samengesteld uit vervalbelasting (c.q. stromingsbelasting) en golfbelasting.
Meetomstandigheden:
- schuiven sluitend, gesloten of openend
- duur meting: orde 1 dag (duur van de afsluiting)
Ç D)1

Meetcarnpane3A (meting golfklappen op bovenste vakwerkligger)
Golfklappen tegen de horizontale staven van de bovenste vakwerkligger treden
voornamelijk op, wanneer deze staven zich in de nabijheid van de gemiddelde
zeewaterspiegel bevinden. Wanneer de schuif neergelaten wordt, is er een periode waarin deze omstandigheden zich voordoen. Deze periode duurt bij een normale sluiting echter niet erg lang.
Meetomstandigheden:
- schuiven sluitend of openend
- meten in het traject: zeewaterspiegel 1,5 m onder en 1,5 m boven het niveau
van de bovenste vakwerkligger ofwel:
zeew.s. - 1,5 m ( o.k.schuif + 9,8 m < zeew.s. + 1,5 m
met:
zeew.s.

= gemiddelde zeestand in

in

ten opzichte van NAP

o.k.schuif = peil onderrand schaalbeplating in m ten opzichte van NAP
- duur meting: orde 15 min.
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Meetcamane3B (meting goifkiappen op horizontale schotten in eindkoker)
Goifkiappen treden voornamelijk op wanneer de horizontale schotten zich in de
nabijheid van de gemiddelde zeewaterspiegel bevinden.
Mee toms tandigheden:
- schuif sluitend of openend
- meten in het traject: zeewaterspiegel 1,5 m onder en 1,5 m boven het niveau
van de horizontale schotten in de eindkoker, ofwel:

zeew.s. - 1,5 m < o.k.schuif + 1,7 m

4

zeew.s. + 1,5 m

N.B. na verplaatsing van de opnemers naar de middelste horizontale schotten
in de eindkoker wordt dit:

zeew.s. - 1,5 m

4

o.k.schuif + 6,2 m < zeew.s. + 1,5 m

- duur meting: orde 15 min.

Meetcampagne 3C (meting van langsbelasting en stootkrachten)
Wanneer golven scheef op de kering inlopen, ontstaat er een langsbelasting op
de schuiven, voornamelijk doordat er een fluctuerend waterstandsverschil over
de eindkokers wordt opgewekt. De schuiven kunnen daardoor in beweging komen en
tegen de pijlers botsen. Deze verschijnselen doen zich naar verwachting alleen
voor tijdens het neerlaten en openen van de schuiven.
Meetoms tandigheden:
- schuif sluitend of openend
- duur meting: ongeveer gelijk aan de duur van sluiten c.q. van openen van
de schuif.

MeetcarnEane 3 D (meting responsie gehele schuif)
De responsie van de schuif bij stroming en/of bij golven wordt gemeten. De ongunstigste stromingsexcitatie wordt bij hoge stroomsnelheden verwacht, dus bij
een groot verval over de kering. In goifsituaties wordt deze meting gecombineerd met meting 3A en 3B.
Meetoms tandigheden:
- schuiven sluitend, gesloten of openend
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- duur meting: ongeveer gelijk aan de duur van sluiten c.q. openen van de
schuif; bij gesloten schuif enkele elkaar opvolgende metingen
- tijdsinterval afhankelijk van de opbouw van het verval met tijdsduur van enkele minuten.

3.3.2 Metingen waarbij de schuiven in een optimale positie worden gezet voor
het doen van de metingen

Bij een aantal van bovengenoemde meetcampagnes is het gezien vanuit de metingen aantrekkelijk, wanneer met de schuiven zodanig kan worden gemanipuleerd
dat er optimale meetomstandigheden ontstaan. Dit betekent een afwijking van
het normale beheer. Bezien wordt of mogelijkheden hiertoe aanwezig zijn.
Hieronder is aangegeven om welke meetcampagnes het gaat.

Bovenbalk R20

Meetcampagne 1 (meting golfklappen op onderzijde balk)
De kans dat grote golfklappen op de onderzijde van de balk optreden is groter,
wanneer bij stormomstandigheden het moment van sluiten van de schuiven zo lang
mogelijk wordt uitgesteld en wanneer de stroomsnelheid niet hoog is (dus bij
gering verval).
Bij open schuiven kan er een plotselinge dynamische belasting op de bovenbalk
worden uitgeoefend wanneer de stroming beurtelings loslaat en weer gaat aanliggen tegen de onderzijde van de bovenbalk.
Wensen ten aanzien van beheer:
- Bij sluiting met westerstorm schuif F.20 of een groep schuiven waaronder
schuif R20, zo lang mogelijk open houden.
- Bij oosterstorm en H. ) 1 in schuif R20 sluiten of gesloten houden.

Schuif S13

Meetcampagne 2A (meting responsie vakwerkstaven + gehele schuif)
Een ongunstige stromingsexcitatie wordt bereikt bij hoge stroomsnelheden, dus
bij een groot verval over de kering.
Wensen ten aanzien van beheer:
- Schuif S13 of een groep schuiven waaronder S13 sluiten bij zo hoog mogelijke stroomsnelheden (of bij zo groot mogelijk verval over de kering).
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- Schuif S13 als enige openen, wanneer het verval voldoende ver is afgenomen
(indien mogelijk ook bij omgekeerd verval).

Meetc2rnE2ne 2 B (meting staafkrachten in verband met knooppuntsvermoeiing en
dwarsbelasting)
Wisselende belastingen in de vakwerkstaven zijn ook interessant om te meten
bij storm en een zeewaterstand lager dan het sluitpeil.
Wensen ten aanzien van beheer:
- Schuif S13 sluiten bij westerstorm en een zeewaterstand lager dan het
sluitpeil.

Ç1-hiif P91

Meetcampagnes 3A en 3B (meting golfklappen)
Bij neerlaten van de schuif is de periode waarin zich goifkiappen kunnen voordoen op de bovenste vakwerkligger of op de horizontale schotten in de eindkoker betrekkelijk kort. Voor de goifkiapmetingen is het daarom aantrekkelijk
als de schuif gedurende een zekere tijd in de voor goifkiappen meest gunstige
stand kan worden gezet, dat wil zeggen met de bovenste vakwerkligger of met de
horizontale schotten in de eindkoker op het niveau van de gemiddelde zeewaterspiegel. Er zou daarbij eerst gemeten kunnen worden bij een milde storm en als het goifkiapverschijnsel beter bekend is - later mogelijk ook bij zwaar dere stormen.
Wensen ten aanzien van beheer:
- Plaatsen van schuif R21 of een groep schuiven waaronder de R21 in een optimale stand voor het meten van goifkiappen, wanneer wordt voldaan aan de
golfconditie H) 1 m. Dit zou kunnen inhouden dat schuif R21 bij geschikte
golfomstandigheden in de gewenste stand wordt gezet, of dat schuif R21
voorafgaande aan een sluiting reeds gedeeltelijk wordt neergelaten, of dat
schuif R21 bij een sluiting tijdelijk wordt stilgezet. In geval van andere
beheersstrategien waarbij de schuiven gedeeltelijk worden neergelaten zou
schuif R21 in de gewenste positie kunnen worden gezet (afwijkend van de
andere schuiven).

Meetcampagne 3C (meting van langsbelasting en stootkrachten)
De langsbelasting op de schuif ontstaat voornamelijk door waterstandsverschillen over de eindkokers. De langsbelasting is onder andere afhankelijk van de
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verticale stand van de schuif. Om de invloed van deze variabele beter te kunnen interpreteren, verdient het aanbeveling om metingen te doen bij enkele
vaste schuifstanden. Meetcampagne 3C kan goed worden gecombineerd met meetcampagnes 3A en 3B, zie aldaar voor wensen ten aanzien van beheer.
3.3.3 Metingen bij rustig weer ter bepaling eigenbewegingen schuiven

Het gaat hier om de meetcampagnes 2C en 3E, respectievelijk betrekking hebbend
op het meten van de eigenbewegingen van schuif S13 en van schuif R21. Deze
metingen worden verricht bij rustig weer en bij HW kentering of LW kentering
(dus bij geringe stroomsnelheid).
De schuiven worden bij deze metingen in 3 standen gexciteerd namelijk: bij
geheven stand, gesloten stand en een stand halverwege. De metingen vinden locaal plaats en worden derhalve niet vanuit het Topshuis gestuurd.
Wensen ten aanzien van beheer:
- Schuiven S13 en R21 gedurende enige tijd in gesloten, half open en open
stand plaatsen.
- Toelevering van schuif standen en waterstanden.
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3.4 Uitvoering van de metingen aan bovenbalk R20 en schuiven S13 en R21

3.4.1 Metingen gestuurd vanuit het Topshuis
In het bedieningsgebouw van de SVKO (het Topshuis) vindt de sturing van het
merendeel van de conditiebewakingsmetingen plaats.Ook komen hier in gedigitaliseerde vorm de meetgegevens binnen. Een globale beschrijving van het dataacquisitiesysteem staat in hoofdstuk 2. Voor meer informatie wordt verwezen
naar [3]. Ten behoeve van de beheerder van de stormvloedkering, Directie
Zeeland, wordt door de Deltadienst een draaiboek van alle conditiebewakingsmetingen opgesteld.
De HISCON computer in het Topshuis stuurt de meetapparatuur op schuiven en
bovenbalk volgens een zeker menu aan. Dit menu wordt door de operator via het
toetsenbord aan de computer opgegeven. Het menu omvat 6&n of meer meetcampagnes. (Bij een normale hoogwater- en stormsluiting van de kering zullen dit
alle meetcampagnes zijn.) Per meetcampagne ligt vast welke opnemers geactiveerd moeten worden en met welke frekwentie de gemeten signalen bemonsterd
moeten worden.
De operatorfunctie wordt door bedienend personeel van de kering vervuld; de
verschillende meetcampagnes worden door de operator volgens schema gestart en
beëindigd (basis: tabel 3.1 en 3.2; figuur 3.5).
Het start/stop moment is afhankelijk van schuifstanden, waterstanden en signi
ficante goifhoogtes. Deze gegevens worden door de HISCON computer vanuit de
CCC*_computer (schuifstanden) en VCZ**_computer ingelezen en zijn steeds
opvraagbaar en ter plaatse uitleesbaar.
Wanneer een sluiting van de kering wordt voorzien, zal in een zo vroeg mogelijk stadium het WL worden ingelicht. Het bedienend personeel van de SVKO
heeft daartoe de naam van de contactpersoon binnen WL. Contact is nodig om
nadere afspraken over de uit te voeren meetcampagnes te kunnen maken. Ook
wanneer metingen zijn gepland, waarbij een schuif in een optimale stand voor
het doen van metingen wordt gezet, wordt het WL -wanneer de beoogde hydraulische condities worden verwacht- in een zo vroeg mogelijk stadium gewaarschuwd.
Personeel van WL zal indien mogelijk bij deze laatste metingen aanwezig zijn.

*

CCC = Centrale Computer Configuratie in het Topshuis

** VCZ = VerwerkingsCentrum Zierikzee
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De ruwe, onbewerkte meetdata worden in digitale vorm op een opslagmedium (een
optische schijf) vastgelegd. De beheerdedr van de kering zorgt voor opslag van
de meetgegevens in een archief. Tijdens de meting bestaat er gelegenheid voor
het on-line presenteren van ruwe meetdata (max. 16 kanalen). Dit biedt de
mogelijkheid om het functioneren van de meetinstrumenten te controleren en om
het verloop van de meting te volgen.
Na beëindiging van de metingen worden per meetcampagne 1 of 2 representatieve
meetsignalen geselecteerd en uitgeschreven. Ook is het mogelijk om reeds tijdens de meting deze signalen uit te schrijven. Zie hiervoor tabel 3.3. Aan de
hand hiervan zal worden beoordeeld of verdere verwerking en analyse zinvol is.
Wanneer tot verdere analyse besloten wordt, worden de meetsignalen, die op een
magneetband worden overgespeeld, door het WL verder uitgewerkt.
Alle meetsignalen welke betrekking hebben op bovenbalk R20, resp. schuif S13,
resp. schuif R21 worden gesynchroniseerd op de magneetband gezet tezamen met
gegevens over schuifstanden, waterstanden, significante golfhoogte en wind. Er
wordt geen synchronlsatie verlangd tussen de meetsignalen van bovenbalk R20,
schuif S13 en schuif R21. De golfspectrumgegevens (golfhoogtespectrum, golfrichtingspectrum) worden separaat aangeleverd. Hiertoe maakt het VCZ iedere 20
minuten een analyse van de beschikbare meetgegevens van twee WAVEC golfmeetboeien en én waverider, waarvan de locatie in figuur 3.4 is aangegeven. Om de
separaat toegeleverde goifgegevens te kunnen koppelen met de aan de schuiven
en bovenbalk verrichte metingen, worden de golfgegevens voorzien van een
datum- en tijdsindicatie.
3.4.2 Meting van eigenbewegingen van schuiven S13 en R21

De meting van de eigenbewegingen van schuiven S13 en R21 (meetcampagnes 2C en
3E) vindt locaal plaats, op een moment dat de omstandigheden daartoe geschikt
zijn (rustig weer; HW- of LW-kentering; wellicht te combineren met periodieke
proefsluitingen). Analoge registratleapparatuur wordt rechtstreeks op de meetversterkers ter plaatse van de respectievelijke schuiven aangesloten. Schuifstanden en waterstanden worden in het Topshuis opgevraagd. Om de eigenbewegingen (basic modes) te kunnen meten worden de schuiven kunstmatig geëxciteerd. Er zijn hiertoe verschillende mogelijkheden:
- excitatie door middel van een spankabel met slipkoppeling (sprongbelasting)
- excitatie door middel van een op de schuif te plaatsen excltator (harmonische belasting met in te stellen frekwentie)
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- excitatie door middel van het plotseling stop zetten of op gang brengen van
de schuif (matige sprongbelasting).
De laatste methode kan zonder hulpmiddelen worden toegepast. Niet zeker is
daarbij of de excitatie voldoende sterk is en of alle basic modes worden aangestoten. Met Dir. Bruggen is inmiddels afgesproken om dit door middel van
proefmetingen na te gaan. Dit kan plaatsvinden gelijktijdig met het
controleren en inregelen van het meetsysteem.
Mocht deze manier van exciteren ontoereikend zijn, dan bestaat er een sterke
voorkeur voor excitatie door middel van een spankabel met slipkoppeling.
De versnellingsopnemers waarmee de responsie van de schuiven wordt gemeten,
hebben een zodanige gevoeligheid dat versnellingen van 0,5 m/s 2 en naar verwachting ook relatief lage versnellingen van 0,1 m/s 2 goed kunnen worden
gemeten. Bij een laagste eigenfrekwentie van de schuiven van ca. 2 Hz zal - om
de gewenste versnelling van 0,5 A 0,1 m/s 2 te kunnen halen - een uitwijking
gegeven moeten worden van 3 mm respectievelijjk 0,6 mm. De kracht die nodig is
voor een verplaatsing van 3 mm bedraagt volgens opgave van Dir. Bruggen 400 â
700 kN voor een hoge schuif, afhankelijk van de hoek die de spankabel maakt
met de schuif. Met een sleepboot is een dergelijke kracht op te wekken. (Als
vuistregel geldt dat een sleepboot 1 tf kracht per PK getnstalleerd vermogen
kan opwekken.) Deze wijze van exciteren biedt daarom goede mogelijkheden.
Exciteren door middel van een op de schuif te plaatsen, zware excitator wordt
thans niet overwogen vanwege de relatief hoge kosten van bouw en plaatsing. De
kosten van de excitator zijn hoog omdat het apparaat ook onder water gebruikt
moet kunnen worden.
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3.5 Analyse van de meetresultaten

Het doel van de conditiebewaking is om de kwaliteit van de stormvloedkering
vast te stellen. Of volgens de definitie verwoord in het projectplan conditiebewaking SVKO [5]: om het voorspelde gedrag van de konstruktie en de voor het
ontwerp opgelegde randvoorwaarden, gehanteerde schematisaties en extrapolaties
te evalueren aan de hand van metingen en observaties, teneinde een oordeel te
kunnen vormen over de mate waarin de konstruktie zijn functie kan vervullen
binnen de gestelde en eventueel gedurende zijn levensduur nog te stellen randvoorwaarden.
De evaluatie kan er toe leiden dat het geplande beheer van de stormvloedkering
in enigerlei mate wordt bijgesteld. Zelfs zijn ontwerpaanpassingen niet uitgesloten. Als afgeleide van het vaststellen van de kwaliteit van de kering is de
evaluatie gericht op het vaststellen van de kwaliteit van de gehanteerde
ontwerp- en onderzoeksmethodieken. Voor het door het WL uitgevoerde modelonderzoek betekent dit laatste vooral: het beoordelen van schaalmodelschematisaties en vertaalregels.

Bovengenoemde aspecten vormen de leidraad bij de analyse van de resultaten van
de verschillende conditiebewakingsmeetcampagnes.
Per meetcampagne zal hieronder worden aangegeven tot welk resultaat de analyse
naar verwachting zal leiden en welke stappen daarvoor nodig zijn. De ervaring
leert, dat in de verwerkings- en analysefase pas volledig duidelijk wordt,
welke de meest geschikte verwerkings- en analysetechniek is. De omschrijving
hieronder is daarom noodgedwongen globaal. Een overzicht van verwerking en
doel van de analyse is te vinden in tabel 3.4.

Bovenbalk R20

Meetcampagne 1 (meting golfklappen op onderzijde balk)
De golfklapproblematiek is - zoals in model is gebleken - tamelijk complex en
zal daarom relatief veel analysetijd vragen. Bij golfklappen is van belang, of
er tussen konstruktie en waterspiegeloppervlak lucht wordt ingesloten (cornpressieklap) of dat de lucht kan ontwijken (geventileerde klap). In het laatste geval is de stijgtijd van de klapdruk korter en bereikt de klapdruk als
regel een grotere waarde. Van belang is ook of er lucht in belvorm in het
water aanwezig is en hoe deze lucht in het water is verdeeld. De verwachting
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is, dat er in het water onder de bovenbalk wat minder lucht zal worden ingeslagen dan bij de schuiven. Desalniettemin is het verschijnsel van ingeslagen
lucht een essentieel punt bij de analyse. Om hier inzicht in te krijgen zijn
gegevens nodig over de akoestische eigenschappen van het water. Meting van de
akoestische eigenschappen van water is gepland bij schuif R21, maar deze
metingen zijn nog optioneel. Wanneer deze metingen doorgaan zal dit naar verwachting ook informatie opleveren voor de goifkiapanalyse van bovenbalk R20.
In dat geval is een meer complete analyse mogelijk. De volgende verwerking
wordt thans (zonder akoestische metingen) voorzien:
De gemeten signalen zullen worden uitgeschreven en er zullen overschrijdingsverdelingen worden gemaakt van de golfklapdrukken. De analyse zal met name
zijn gericht op de grootte van de klapdrukken, op stijgtijden en op de aanwezigheid van lucht tussen waterspiegeloppervlak en konstruktie.
Voorts zal worden gekeken naar de verdeling van de golfklappen over het balkoppervlak, de responsie van de balk bij golfklappen (doorbuigen, torderen,
transleren op de oplegblokken) en er zal worden nagegaan of er een relatie is
met het inkomend golfspectrum. Ook de golfrichting zal hierin worden betrokken. Er zal voorts voor zover mogelijk worden vergeleken met de resultaten van
het (model)onderzoek.
f 'Z1

Meetcampagne 2A (meting responsie vakwerkstaven + gehele schuif bij stroming)
De analyse is allereerst gericht op het responsiegedrag van beide vakwerkstaven Gn van de gehele schuif bij stroming, dus op responsiespectrum met daarin
voorkomende frekwenties en op bewegingen (trillingen).
De gemeten signalen zullen worden uitgeschreven en van relevante delen zullen
energiespectra worden gemaakt. Er zullen faserelaties worden bepaald (ten
behoeve van het bewegingsgedrag) en er zal een analyse worden gemaakt van de
relatie aanstroming-responsle. Hierin zal het effect van stroomsnelheidsfluctuaties als gevolg van golven worden meegenomen. De analyse zal aangeven of er
maatregelen getroffen moeten worden om te sterke responsie van de staven tegen
te gaan. De resultaten zullen voorzover mogelijk worden vergeleken met de resultaten van het modelonderzoek voor de plaatliggerschuif.
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Meetcampagne 2B (meting staafkrachten in verband met knooppuntsvermoeiing
en dwarsbelasting)
Knooppuntsvermoeiing:
Tijdens de gehele storm worden de optredende krachten in een 5-tal staven,
welke in 66n knooppunt samenkomen, gemeten. Deze krachten ontstaan als gevolg
van stroming, verval en golven.
Bij de analyse gaat het om de spanningswisselingen in de staven in relatie tot
de gemiddelde spanning en om de relatie met het inkomende golf spectrum. Van de
gemeten signalen zullen overschrijdingsverdelingen worden gemaakt en er zullen
overdrachtsfuncties worden gemaakt tussen inkomend golfspectrum en spanningsspectrum. Op basis hiervan kan door Dir. Bruggen de verwachting voor de levensduur van het betreffende knooppunt worden gekontroleerd en eventueel worden bijgesteld. Ook de verwachte levensduur van andere knooppunten kan hieraan
worden getoetst. Er zal tevens een relatie worden gelegd met de richting van
de Inkomende golven.
Dwarsbelasting:
De horizontale en vertikale dwarsbelasting op de schuif als gevolg van stroming, verval en golven wordt op indirekte wijze gemeten door het meten van
optredende krachten in de einddiagonaalstaven van het vakwerk (in totaal 6
staafkrachten). Bij de analyse zullen relevante delen van de gedurende de
gehele storm uitgevoerde meting worden uitgeschreven.
Discrete waarden van de gemeten staafkrachten zullen door Directie Bruggen in
een rekenmodel worden ingevoerd, waarna een geschematiseerde horizontale en
verticale belasting zal worden teruggerekend. De analyse levert een beeld op
van de optredende belastingen en van faserelaties tussen de horizontale en
vertikale component van de belastingen.
Interessant is vooral welke relatie er bestaat tussen golfrichting en belasting op de schuif en ook of er reductie van de belasting optreedt als gevolg
van golfrïchtingspreiding. Eén of enkele karakteristieke staafkrachten zullen
daarom worden gerelateerd aan het gekoppelde golfrichting-golfhoogtespectrum
door middel van overdrachtsfuncties. Van relevante staafkrachten zullen overschrijdingsverdelingen worden gemaakt. De resultaten van de analyse zullen
worden vergeleken met de resultaten van het in een schaalmodel uitgevoerde
golfbelastingsonderzoek (horizontale belastingen).
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Meetcarn2ane2C (meting eigenfrekwenties en eigenbewegingen)
De analyse is gericht op het vaststellen van eigenbewegirigen en eigenfrekwenties van de schuiven en op verschijnselen als demping en toegevoegde watermassa.
De gemeten signalen (analoog) zullen worden uitgeschreven en de onderlinge
faserelaties zullen worden bepaald met behulp van een spectrum analysator. De
resultaten zullen worden vergeleken met modelonderzoek voor de plaatliggerschuif en met de door Dir. Bruggen berekende eigenwaarden. De meting maakt een
betere interpretatie van de andere metingen mogelijk.
Schuif R21
Meetcampagnes 3A en 3B (meting goifkiappen op bovenste vakwerkligger en op
horizontale schotten eindkoker)
Zoals reeds is aangegeven onder meetcampagne 1 voor bovenbalk R20, is de analyse van goifkiapverschijnselen relatief complex en Is meting van de akoestische eigenschappen van het water in de golfklapzone nodig om een complete
analyse van de golfklapverschijnselen te kunnen maken. Meting van de akoestische eigenschappen is overigens - zoals in par. 3.2 is aangegeven - nog optioneel. De volgende werkzaamheden worden (zonder akoestische metingen) voorzien: De gemeten signalen zullen worden uitgeschreven en er zullen overschrijdingsverdelingen worden gemaakt van golfklapdrukken. Er zal worden nagegaan of
er lucht wordt ingesloten tussen waterspiegeloppervlak en konstruktie. Door de
gemeten golfklapdrukken te relateren aan de responsie van het betreffende
onderdeel, wordt inzicht verkregen In de grootte van de golfklappen. Er zal
worden nagegaan of er een relatie bestaat met het inkomende golfspectrum. En
ook welke invloed de golfrichting heeft. Verder zal worden vergeleken met de
resultaten van het In een schaalmodel uitgevoerde goifkiaponderzoek.
Wanneer uit de metingen blijkt dat goifkiappen in bepaalde situaties onaanvaardbaar hoog zijn, dan kunnen maatregelen worden getroffen om deze situaties
zoveel mogelijk te vermijden (beheersmaatregelen).

Meetcampagne 3C (meting van langsbelasting en stootkrachten)
De langsbelasting op de schuif wordt op indirekte wijze gemeten: de belasting
wordt afgeleid uit de meting van waterspiegelbeweging en drukverloop in de
vertikaal ter plaatse van de eindkokers (in totaal 12 druksignalen en 4 waterspiegelmetingen).
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De analyse is complex omdat een deel van de langsbelasting ontstaat als gevolg
van het bewegen van de schuif in langsrichting (hydrodynamische krachten).
Situaties met bewegende schuif en stilstaande schuif zullen daarom met elkaar
moeten worden vergeleken. Om deze analyse mogelijk te maken wordt steeds de
positie van de schuif ten opzichte van de pijlers gemeten.
Bij stilstaande schuif kan een afschatting worden gemaakt van de werkelijk optredende langsbelasting. De invloed van het bewegen van de schuif is daarna
globaal af te leiden. Mogelijk kan er een overschrijdingsverdeling worden gemaakt van de langsbelasting en kan er een relatie worden gelegd met het inkomende golfspectrum en de goifrichting. Wanneer de schuif in voldoende sterke
mate in langsrichting beweegt, stoot de schuif tegen de pijlers aan. De gemeten stootkrachten zullen worden uitgeschreven en er zal een overschrijdingsverdeling worden gemaakt. Bij de analyse gaat het er om, een verband te leggen
tussen langsbelasting, langsbeweging, hydrodynamische krachten, stootbiokeigenschappen en optredende stootkrachten. De resultaten van de analyse zullen
worden vergeleken met vroeger gemaakte stootkrachtberekeningen. Het gebruikte
rekenmodel kan op deze wijze worden gekontroleerd en er kunnen indien gewenst
nieuwe berekeningen worden gemaakt voor andere situaties.
Bij stoten van de schuif tegen de pijlers treden er versnellingen op in de
hefcylinders van de schuiven. Gekontroleerd zal worden of de optredende versnellingen binnen het ontwerpuitgangspunt blijven.

Meetcampagne 3D (meting responsie gehele schuif)
De meetcampagne voorziet in responsiemetingen bij stroming en bij golfomstandigheden (golfklappen op vakwerkliggers of eindkokers).
De gemeten versnellingssignalen zullen worden uitgeschreven en er zullen energiespectra worden gemaakt. Het bewegingsgedrag van de schuif volgt uit een
analyse van faserelaties tussen de verschillende versnellingssigrialen. De resultaten zullen voor zover mogelijk worden vergeleken met de resultaten van
het modelonderzoek voor de plaatliggerschuif. In combinatie met golfklapdrukmetingen (meetcampagnes 3A en 3B) geven de responsiemetingen inzicht in de
grootte en het karakter van de golfklappen. Nagegaan zal worden op welke
vakwerkligger de zwaarste goifkiappen optreden.

Meetcampagne 3E (meting eigenfrekwenties en eigenbeweging)
Zie bij meetcampagne 2C.

-34-

3.6 Onderhoud van het meetsysteem

Aangezien het meetsysteem op ieder moment gebruikt moet kunnen worden, dient
er veel zorg besteed te worden aan periodieke kontrole van het systeem en aan
onderhoud van meetinstrumenten en achterliggende apparatuur. Meetinstrumenten
dienen - indien nodig - gereinigd te worden van aangroei en wanneer defekten
optreden gerepareerd of vervangen te worden.
Voor de golfklapmetingen op de eindkoker van schuif R21 (meetcampagne 3B)
geldt, dat de meetapparatuur op het niveau van de onderste hoofdligger na ca.
1 jaar verplaatst moet worden naar het niveau van de middelste hoofdligger.

Het onderhoud van de opnemers op schuiven S13 en R21 en bovenbalk R20 inclusief de bekabeling tot aan de meetversterkers, zal door personeel van het
Waterloopkundig Laboratorium worden verzorgd. Het onderhoud van de meetversterkers en van de achterliggende apparatuur in de conditiebewakingscontainers
en in het Topshuis zal worden verzorgd door de leverancier van het data-acquisitiesysteem. Aan de leverancier wordt door RWS een daartoe strekkend onderhoudscontract aangeboden.
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openend

sluitpeil en
hoger

duur van sluiten
hoge stroomsnelheid c.q.
c.q. openen schuif; groot verval
bij gesloten schuif
enkele malen enige
minuten

2B

schuif S13 sluitend/gesloten/
openerid

sluitpeil en
hoger

duur van afsluiting
van de kering

3A

schuif R21 sluitend!openend
zeew.s.-1,5 m <
o.k.schuif+9,8 m
zeew.s.+1,5 m

sluitpeil en
hoger

orde 15 min.

westerstorm

3B

schuif R21 sluitend/openend
zeew.s.-1,5 m <
o.k.schuif+1,7 m
zeew.s.+1,5 m

sluitpeil en
hoger

orde 15 min.

westerstorm

3C

schuif R21 sluitend!openend

sluitpeil en
hoger

duur van sluiten
c.q. openen schuif

westerstorm

3D

schuif R21 sluitend/gesloten/
openend

sluitpeil en
hoger

duur van sluiten
westerstorm of
c.q. openen schuif; hoge stroomsnelheid c.q.
bij gesloten schuif groot verval
enkele malen enige
minuten

* na verplaatsen opnemers: 6,2

in

Tabel 3.1 Overzicht meetcampagnes voor bovenbalk R20 en schuiven S13 en R21 bij normaal gebruik van de SVKO.
Voor omschrijving meetcampagnes zie par. 3.2 of tabel 3.4.

meet-

onderdeel

wensen ten aanzien van beheer SVKO

campagne
1

bovenbalk R20 Bij westerstorm: in geval van sluiting van de kering schuif R20 of een groep schuiven waaronder R20
zo lang mogelijk open houden
Bij oosterstorm: schuif R20 sluiten of gesloten houden als H 5 > 1 m

2A

schuif S13

Schuif S13 of een groep schuiven waaronder S13 sluiten bij zo hoog mogelijke stroomsnelheden
(of bij zo groot mogelijk verval over de kering). Schuif S13 als enige openen, wanneer het verval
voldoende ver is afgenomen (indien mogelijk ook bij omgekeerd verval).

2B

schuif S13

Schuif S13 sluiten bij westerstorm en een zeewaterstand lager dan het sluitpeil.

2C

schuif S13

Plaatsen schuif S13 in gesloten, half open en open stand bij HW- of LW-kentering (rustig weer) voor
het meten van eigenbewegingen. Toeleveren van schuifstand en waterstanden.

3A

schuif R21

Plaatsen schuif R21 in een optimale stand voor het doen van golfklapmetingen: dat wil zeggen niveau
bovenligger op niveau gemiddelde zeewaterspiegel. Golfconditie: H 5 > 1 M.

3B

schuif R21

Plaatsen schuif R21 in een optimale stand: dat wil zeggen niveau onderste horizontale schotten
in zuidelijke eindkoker op niveau gemiddelde zeewaterspiegel (later: middelste horizontale
schotten). Golfconditie: H s > 1 M.

3C

schuif R21

Plaatsing schuif R21 in enkele tussenstanden. Combineren met meetcampagnes 3A en 3B. Zie aldaar.

3E

schuif R21

Plaatsen schuif R21 in gesloten, half open en open stand bij HW- of LW-kentering (rustig weer) voor
het meten van eigenbewegingen. Toeleveren van schuifstand en waterstanden.

Tabel 3.2 Wensen ten aanzien van beheer SVKO in verband met het verkrijgen van optimale meetomstandigheden en in verband met
het meten van eigenbewegingen van de schuiven

meet-

onderdeel

representatie meetdata t.b.v. verwerkingsbeslissing

campagne
1

bovenbalk R20 Uitschrijven signaal drukdozen D35 en D36 in ondervlak bovenbalk.
Uitschrijven signaal verticale versnellingsopnemer V34
boven zuidelijk oplegblok.

2A

schuif S13

(zie figuur 3.1)

Uitschrijven signaal verticale versnellingsopnemer V8,
horizontale diagonaalstaaf in onderste vak'Èerkligger.
Uitschrijven signaal horizontale versnellingsopnemer V2,
middendoorsnede schuif, boven.

2B

schuif S13

(zie figuur 3.2)

Uitschrijven gedeelten rekstrooksignaal R6, hoofdstaaf
in onderste vakwerkligger, zeezijde.
Uitschrijven gedeelten rekstrooksignaal R5, horizontale
eind-diagonaalstaaf zuidzijde in onderste vakwerkligger.
(zie figuur 3.2)

3A

schuif R21

Uitschrijven signaal drukdoos D4 in hoofdstaaf
bovenste vakwerkligger, nabij schaalbepiating. (zie figuur 3.3)

3B

schuif R21

Uitschrijven signaal drukdoos D18 in horizontaal schot,
zuidelijke eindkoker, nabij schaalbeplating. (zie figuur 3.3)

3C

schuif R21

Uitschrijven signaal drukdozen D3 en D25 in zuidelijke
schuifsponning.
Uitschrijven rekstrooksignaal R16 in zijaanslag zuidzijde.
(zie figuur 3.3)

3D

schuif R21

Uitschrijven signaal horizontale versnellingsopnemer Vii,
middendoorsnede schuif, boven. (zie figuur 3.3)

Tabel 3.3 Representatie meetdata ten behoeve van verwerkingsbeslissing

meet-

onderdeel

meting

camp.
bovenbalk R20

2A

2B

omschrijving

schuif S13

schuif S13

verwerking
+ doel van de analyse

Meting van golfklappen tegen de
onderzijde van
de bovenbalk

Uitschrijven meetsignalen
Overschrijdingsverdelingen
Nagaan luchtaanwezigheid
Koppeling klapdrukken en responsie
+ Grootte golfklappen en verdeling
over oppervlak
+ Relatie met golven en golfrichting
+ Responsie balk, oplichten balk
+ Invloed lucht
+ Vergelijken met modelonderzoek

Meting
responsie
vakwerkstaven

Uitschrijven meetsignalen
Spectrum analyse
Faserelaties bepalen
+ Beweeggedrag vakwerkstaven,
frekwenties
+ Relatie met aanstroming
+ Eventuele noodzaak voor treffen
van maatregelen om te hoog trillingsniveau te reduceren

Meting
responsie
gehele schuif

Uitschrijven meetsignalen
Spectrum analyse
Faserelaties bepalen
+ Beweeggedrag schuif, frekwenties,
demping, toegevoegde massa
+ Relatie met aanstroming
+ Vergelijken met modelonderzoek

Meting van
s taafkrachten
i.v.m. knooppuntsvermoeiing

Uitschrijven nieetsignalen
Overschrijdingsverdeling
Overdrachtsfuncties tussen staafkrachten en inkomend golfspectrum
+ Relatie met golven en golfrichting
+ Levensduur knooppunten (Dir.
Bruggen)

Meting van
horizontale
en vertikale
dwarsbelasting

Uitschrijven meetsignalen
Discrete waarden staafkrachten
invoeren in rekenmodel (Dir. Bruggen)
Overschijdingsverdelingen
Overdracht s functies
+ Dwarsbelastingen
+ Faserelatie hor. en vert. golfbelasting
+ Invloed golfrichting(spreiding)
+ Vergelijken met modelonderzoek

Tabel 3.4 Overzicht verwerking meetgegevens en doel analyse

meet-

onderdeel

meting

camp.

verwerking

omschrijving
+

doel van de analyse

2C

schuif S13

Meting eigenfrekwenties en
eigenbewegingen
schuif

Uitschrijven meetsignalen
Faserelaties, demping, bepalen
Spectrum analyse
+ Eigenbewegingen, eigenfrekwenties,
demping, toegevoegde watermassa
+ Vergelijken met modelonderzoek en
met rekenmodel (Dir. Bruggen)

3A

schuif R21

Meting van golfklappen op vakwerkstaven

Uitschrijven meetsignalen
Overschrijdingsverdelingen
Nagaan luchtaanwezigheid
Koppeling drukken en responsie
+ Grootte van de goifkiappen
+ Relatie met golven en golfrichting
+ Invloed lucht
+ Vergelijken met modelonderzoek
+ Zo nodig beheersmaatregelen

3B

schuif R21

Meting van golfklappen op schotten in eindkoker
en op uitkraging

Uitschrijven meetsignalen
Overschrijdingsverdelingen
Nagaan luchtaanwezigheid
Koppeling drukken en responsie
+ Grootte van de goifkiappen
+ Relatie met golven en golfrichting
+ Invloed lucht
+ Vergelijken met modelonderzoek
+ Zo nodig beheersmaatregelen treffen

3C

schuif R21

Meting van
de langsbelasting

Meting van
stootkrachten
bij stoten
schuif tegen
pijlers en versnellingen
in hefcyllnders

Tabel 3.4 Vervolg

Uitschrijven meetsignalen
Zo mogelijk afsplitsen hydrodynamische krachten
Afschatten langsbelasting
Indien mogelijk: overschrijdingsverdeling en relateren aan golven
+ Schatting langsbelasting
+ Inzicht in hydrodynatnische
krachten
+ Relatie met golven en golfrichting
Uitschrijven meetsignalen
Over schri jdingsverdeling
Stootkrachten zo mogelijk relateren
aan langsbelasting en langsbeweging
schuif
+ Grootte stootkrachten
+ Relatie stootkrachten-langsbelastinghydrodynamische krachten-langsbeweging
+ Vergelijken met rekenmodel
+ Grootte versnellingen cylinders

meet-

onderdeel

meting

camp.

verwerking

omschrijving
+

doel van de analyse

3D

schuif R21

Meting responsie
gehele schuif

Uitschrijven meetsignalen
Spectrumanalyse
Faserelaties bepalen
+ Beweeggedrag schuif, frekwenties,
demping, toegevoegde massa
+ Vergelijken met modelonderzoek
+ Grootte goifkiappen op vakwerkliggers en eindkokers

3E

schuif R21

Meting eigenfrekwenties en eigenbeweging schuiven

Uitschrijven meetsignalen
Faserelaties, demping bepalen
Spectrum analyse
+ Eigenbewegingen, eigenfrekwenties,
demping, toegevoegde watermassa
+ Vergelijken met modelonderzoek en
met rekenmodel (Dir. Bruggen)

Tabel 3.4 Vervolg
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