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Be otuurbaarhei. inschappen van schepen,
varende op kanalen.

1. Inleiding.
Pit rapport is samengesteld teneinde een inzicht te
verkrijgen in de verschijnselen, die zich voordoen bij het
varen van een of meerdere schepen over een kanaal. Het
vraagstuk blijkt vooral beheerst te worden door het verschijnsel van de zuiging, die de oever op een voorbij varend schip uitoefent. Bij het Noordzeekanaal is in dit verband vooral van belang de bocht bij l3uiteabuizen met het
daarin uitkomende zijkanaal C. De vraag is hierbij, welke
van deze twee factoren (de bocht of het kanaal) de grootste invloed heeft.
in het volgende zal nu in de eerste plaats enige aandacht :orden gewijd aan de thecrie van het sturen in het
algemeen. Daarna zal worden ingegaan op het varen van een
schip door een in breedte en diepte begrensd vaarwater, zowel over rechte gedeelten als over bogen. Verder wordt beschreven de invloed, die twee schepen op elkaar uitoefenen
bij een ontmoeting en bij het inhalen.
Ook wordt nog enige aandacht gewijd aan het dimensioneron van het kanaalprofiel en de bochtverbreding.
De beschouwing wordt besloten met een hoofdstuk over de
invloed van zijkanalen e.d.
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2.

2beorie van het sturen.
In zijn boek "Weerstand en voortstuwing van schepen"
ontwikkelt dr. Ir. W.P.A. van Lammeren een theorie, die betrekking heeft op de verschijnselen, die zich voordoen bij
het sturen (1).
Geeft men het roer van een varend schip een verdraaiing, dan veroorza&kt dit een draaiing van de drie hoofdassen van het schip. In het volgende wordt alleen aandacht
gewijd aan de draaiing om de verticale as, dus de beweging
in het horizontale vlak.
In het kort vindt de beweging als volgt plaats:
Door liet roergeven werkt aan de achterzijde van het
schip een zijdelings gerichte kracht. Deze werkt in de richting, tegengeeteld aan die, waarin men het schip wil doen
bewegen. Deze kracht is te ontbinden in een zijdelingse kracht,
aangrijpende in het zwaartepunt van het schip en een volgens
de draairichtizig werkend moment.
In het aanvangsstadium moeten deze krachten de massatraagheid overwinnen. langzamerhand krijgt het schip echter
een zijdelingse en een draaiende beweging. Deze neemt echter
niet onbegrensd toe, daar bij een bepaalde snelheid de weerstandekrachten van het water zo groct worden, dat ze de versnellende krachten in, evenwicht houden. Er is dan een stationairo toestand ontstaan
Het resultaat van de zij delingse beweging van en de
draaiing om het zwaartepunt is een draaiing om een punt, gelegen in de voorste helft van het schip. De juiste plaats
van dit punt is afhankelijk van een aantal faktoren, zoals
de vorm van schip en roer en de snelheid. In het algemeen
zal bij grotere snelheaen het punt meer naar voren liggen.
Pas in het 3e stadium heeft dit punt een vaste plaats. Bij
de meeste schepen bedraagt de afstand van het draaipunt tot
de boeg 1/3 - 1/6 van de scheepslengte.
In Lig. 1 wordt een en ander geillustreerd.
In
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derivatiehoek
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- deviatjehoek
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( waterweerstand

le stadi

In "Zeemanschap

(4) geeft T.J.00rdraven de vo:Lende

beschrijving van de draaimanoeuvro:
i) :a het roergeven wordt het schip gedrukt naar de zijde, waarover nn niet wil draaien. Het achterschip gaat het verst
die kant uit, het voorschip zeer weining.
Over een afstand van pim. 2 scheepslengten beweegt het zwaartepunt zich langs een lijn, ongeveer evenwijdig aan de oorspronkelijke koerslijn. Eerst daarna beweegt het zich in de
;oede richting.
ie achtersteven passeert de koerslijn pim.

3

scheepslengtn
vcorbij het punt waar roer :egeven is. Het schip is dan al
belanrijk gedrLaid.

/+)

Tijdens de draaiznoeuyre treedt snelheidsverj.jes op, totdat
de cirk.elvormige beweging is bereikt.

5)

De snelheid van het schip heeft weinig invloed op de grootte
van de draaicirkel.
Over de invloed van de schroef kan nog het volgende
gezegd worden;
De meeste schepen zijn voorzien van een rechtsdraaiende schroef. Het blad van de schroef, dat zich het diepat be-.
vindt, zal een grotere druk van het water onderviudendan
het bovonete (fig. 2a). Dit heeft bij een rechtedraaiende
schroef een naar rechts werkende resultarite tengevolge. Bij
midscheeps roer zal het achterschip dua ieta naar S.B., het
voorschip iets naar B.B. gedrukt worden. Voor een bocht naar
links zal dua een kleinere roerhoek nodig zijn dan voor een
evengrote bocht naar rechts.

De invloed is in het algemeen echter zeer gering.

a
t.druk op het water
druk op de schroef -'

b
fig.2.
naar: de Boer (5)

Slaat de schroef achteruit dan ie de afwijking veel
Broter. Behalve het boven beschreven drukverschjl treedt
n.l. nog het verschijnsel op, dat het water met grote kracht
tegen de rechterzijde van het achterschip wordt geworpen
(fig. 2b). Het achterschip zal dus naar links, het voorschip naar rechte bewegen. Roergeven zal in dit geval weinig
helpen, daar het water van boven gezien radiaal, op de schroef
toestroomt en de stroomlijnen vrijwel de richting van het
roer volgen.
Bij een linkadraaiende schroef werken de bovenbesohreven verschijnselen uiteraard andersom.
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3.

Varen op een recht kanaal volgens do as.
Een schip, varende op een kanaal, zal een bepaalde beweging van het water veroorzaken. Deze beweging bestaat weer
uit enige afzonderlijke bewegingen, die ieder een eigen oorzonk hebben.
11

.1. Apie.1da1ing en de hiermee samenhangende goifbeweging.
Tengevolge van de beweging van het schip moet het zich
ervoor bevindend.e water worden vervangen door het scheepslichaam, terwijl de ruimte achter het schip weer moet worden
aangevuld met water. Daardoor ontstaat er langs het schip
een achterwaarts gerichte stroming, de z.g. retourstroom. In
een kanaal, waarin we dus met een begrensd profiel te maken
hebben, krijgt deze retourstroem een vrij aanzienlijke snelheid, waardoor een deel van het terugstromende water verder
achterwaarts gaat dan nodig is. Dit wordt weer gecompenseerd
door een achter het schip komende volgetroom.
De bij de
cuatroom behorende snelheidshoogte veroorzaakt naast het schip een verlaging van de waterspiegel.
Theoretisch is deze spiegeldaling to berekenen met de wet van
Bernouilli, waarbij dan de waterbeweging wordt beschouwd ton
opzichte van een met het schip meebewegend asseniruia. De toestand wordt dus vergeleken met een kanaal, waarin een profielvernauwing voorkomt. Hierbij wordt dan aangenomen, dat de
nc-rgiehoogte constant blijft, hetgeen in het gebied waar de
berekening wordt toegepast, d.i. van de boeg tot het grootan;, bij benadering wel het geval is.
Ichter het schip treden tengevolge van wervelingen en
net opwekken van goifbowegingen grote energieverliezen op,
die echter worden gecompenseerd door de energie, die het schip
in het water brengt door wrijving en druk van de romp en bij
een zichzelf voortbewegend schip tevens door de schroef.
Daardoor is de energietoestand van het water, na het uitsterven van de goifbeweging en de stromingen tenslotte weer gelijk aan de toestand voor het schip.
fla erin nnwf
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Beschouwt men de energietoestand achter het grootspant in
het geval van een stilliggend schip, dat als een profielvernauwing werkt in een kanaal met stromend water, dan
krijgt men, indien het schip zich d.ii.v. een sckiroef beweegt een energieverloop als bij een schroefpomp in een
leiding. Voor een gesleept schip echter zou het water tenslotte achter het schip minder energie moeten bevatten
dan ervoor. Dat dit niet zo is, komt door het feit, dat
de vergelijking niet helemaal opgaat. De profielbegrenzing van het kanaal moeten we til, met het water laten meebewegen. De daardoor uitgeoefende wrijving brengt de verloren gegane energie tenslotte weer in het water terug.
Bij grotere snelheden wordt ook de bodemwrijving
van belang, waardoor de retourstroom bemoeilijkt wordt.
Dit heeft tengevolge, dat voor het schip het water iets
opgeatuwd wordt. Dit is mogelijk, doordat dan al voer het
schip de energieoverdracht merkbaar wordt. De wet van
Bernoujili zal dan niet meer exact geldig zijn.
De waterbeweging zal ongeveer een verloop hebben,
zoals wordt voorgesteld in fig. 3.

bij voortbewegiriE
energielijnen
bij gesleept schip d.m.v.schroef
- _---\-

A

B v2

-----

t

--

-

-

----

- toestand t.o.v. vast assenkruis

bewegend assenkruis
fig.3

oals

1
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Zoals hierboven reeds werd opgemerkt is de toestand te berekenen met behulp van de wet van Bernouflhl en
de continuiteitsvoorwaarde. Zr ontstaan dan twee vergolijkingen met als onbekenden de spiegeldaling en de snelheid

van de retourstroom. De uitwerking is echter nogal omslagtig.
Door Krey (7) is een grafische methode ontwikkel&
die ons in staat stelt voor een bepaald kanaalprofiel de
genoemde onbekenden snel te bepalen. Het bezwaar is echter,
dat men daarbij geen goed inzicht verkrijgt in de optredende verschijnselen.
en methode, die dieper op de zaak ingaat is in
194 9 voor het Internationale Scheepvaartcongres te Lissabon
ontwikkeld door ir. Schijf (8). In 1953, voor het congres
te Iome is de methode nog verder uitgebreid (9).
De methode komt in het kort hier op neer, dat men
uit de twee vergelijkingen twee andere afleidt, waarin
steeds een der onbekenden is geliiniueerd. Na enige herleiding ontstaan dan de formules, die grafisch zijn voorgesteld
in de figuren k en 5. Hierin worden de spiegeldaling als li
f v
en de retourstroom als u uitgedrukt als functie van en
Hierin ie
z = spiegeldaling.
u = retoursnelhoid.

h = gemiddelde diepte kanaal.
F = oppervlakte kanaalprofiel.
v = snelheid schip.
oppervlakte groctspant schip.
£
VgM = voortpiantingsenelheid.
translatiegolvon.
Voor ieder schip en kanaalprofiel kan men dus nu

de spiegeldaling berekenen, die bij een bepaalde snelheid
behoort
:fig. 4 en 5
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Uit de figuren Lf en blijkt, dat bij een bepaalde
vrhouding tu6sen de oppervlakten van sclaeepc- en kanaalI)rofiol een xirnui snelheid bestaat, die niet over5chreden
kan worden. Dit noeuit nen de grenssnelheid. Bij nioclelproevon en metingen in de praktijk is een dergelijke gronsanelieid inderdaad aangetoond. Bij het naderen van deze snelicid nen de spiee1lalin en de retourstro:ti sterI toe
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Spiegeldalingsproeven
naar; Panarna-Canal A.S.C.E. (10)
Ge woz
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Geflezen wordt in dit verband op fi.

G. Dit zijn

resultaten van proefnemingen, gedaan in het D T 14 S ten
behoeve van het ontwerp van het Panama Sea Level Canal (10).
Ook deze wijzen op een sterke toename van de spiege1dalin
bepaalde snelheid.
bov.n c.
Jcrder wordt de weerstand zeer groet. Opvoering
vn liet tereatal van de machine heeft in zo'n geval alleen
een versterkte goifbeweging achter het schip tengevolge
doch weiniC of coen toenae van de snelheid.
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In fig. 7 zijn de grenssnelheid en de daarbij behorende spiegeldaling en retoursnelheid uitgezet als funcheeft een maximum waarde voor
De spiegeldaling
£
tie van
=
0,2,
de
retoursnej_heid
neemt
echter
toe,
naariate
j
f
groter wordt.
schepen, wanneer de verhoudiIi
Bij zeer kleine
nadert, wordt de grensenelheid gelijk aan
tot nul
dit is de voortplantingsenelheidvan translatiegolven op
een kachtig8 motor, dan
het kanaal. heeft dit scheepje
opwerken, waardoor het als
kan het zich tegen deze golf
Er is dus dan geen
het ware uit het water wordt gelicht.
geen retourstrOom.
spiegeldaling meer, dus ook
Deze toestand ontstaat niet ploteelinS, doch via
snelheden, ver beneden de grens
een overgang66tadimi. Bij
geldaling toe niet ongeveer de 2e
snelheid neemt de spie
schip. Bij nadering van de
maght van de snelheid van het
grenesnelheid blijft de daling vrijwel constant en wordt
0nelhedefl, ongeveer het
daarna langzamerhand minder. Pas bij
dubbele van de grensenelbeid is de spiegeldaling geheel verdwenen.

In de praktijk komt deze toestand alleen voor bij

kleine stormbooties.
Schepen, die zich niet d.m.v. een acht5WOrkirg
luchtsohrOef
op het water vocrtbeWeE0fl, doch b.v. door een
of door tractoren op de wal kunnen de grensenelheici natuurlijk altijd overschrijden. De snelheid wordt dan alleen beperkt door het vermogen van het
greriesnelheid ook dan niet vaak
In de praktijk zal men de
overschrijden, omdat de weerstand zeer groot wordt.
van voortbeweging
Een tussenvOrm tussen beide typefl
is een groot schip, getrokken door een kleine sleepboot. De
grensenelheid van het grote schip kan tot op zekere hoogte
overschreden worden, doch ook dit komt in de praktijk vrij:ei it voor.
In
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In zeer geringe mate kan ook door een zichzelf
voortbewegend schip de grensenelheid overschreden worden.
Dit is dan een gevolg van de opstuwing voor het schip, die
het iets oplicht, waardoor de F toeneemt. Veel is dit echter niet.

Qpmerkinpen:
Uit het feit, dat bijeen bepaalde waarde van Tr
een bepaald grenswaarde van
hoort, volgt, dat de grenssnelheid tevens afhnnkelijlr. is van de gemiddelde diepte van
het kanaal. Vergelijkt men twee kanalen met gelijke F, maar
iiet verschillende ii, dan is in het kanaal met de grootste

diepte de grootste snelheid mogelijk. De spiegeldaling en.
de retouranolheid kunnen daardoor echter ook groter worden.

Vergelijkt men daarnaast twee evengrote schepen,
varende met gelijke snelheid in twee evengrote kanalen, waa.rvan het ene diep en smal, het andere ondiep en breed is, dan
blijkt uit de theorie, dat de spiegeldaling en de retoursnelheid het grootst zijn in het ondiepe kanaal.
Indien men alleen met bovenstaande factoren rekoning hoeft te houden, is een diep kanaal te verkiezen boven
een breed en ondiep kanaal.
Snelheidsbeperking.
Nabij de grenssnolheid zal de weerstand zeer groot
worden. Daarom zullen de meeste schepen niet met deze snelheid gaan varen. Daarnaast zijn er een aantal redenen om
van hogerhand snelheidsbeperking op te leggen.

1)
Vaart een schip met de grenesnelheid, dan ontstaat
achter het schip een sterke goifboweging, die te vergelijken is met de goifbeweging achter een overlaat met een max!mum afvoer. Deze goifbeweging kan schadelijk zijn voor de
oe ve rb el:1 edin.
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2) Bij Grote snelheid kan de retourstroom ontgronding
vrcozakeu aan bodem en taluds.
oeft het talud ter plaatse van de waterlijn een
fLiuvic helling, dan kunnen ook kleine golven daar breken en
schade veroorzaken. Dit ie ook tegen te gaan door een sterke boordvoorziening of door toepassing van een verticale
uand, 'aardcor het kanaal ter plaatse van de oever een zekere diepte behoudt, waardoor geen gclfbeweging op kan treden.
noor snelheidsbeperking worden de spiegeldaling (de
hoefdoerzaab: vat. de golfbevzeging) en de retourstroom binnen
zekere grenzen gehouden. o zal bij een beperking tot 90 %
van de gronesnelbeid de spiegeldaling minder dan de helft
v.n de maximuL waarde worden en de retourstroom minder dan
2/5 van de vaarde bij de grensenelheid; bij kleine

tevens

minder dan de helft.
het is logisch de snelheidsbeperking afhankelijk te
steile:: van de grootte van hct schip.
Af:ijkinG van de theoretische warde.
e op bovengenoemde wijze berekende spiegeldaling
zal in het algemeen niet cverecnkoLlen met de werkelijk optrc'cende. Dit heeft verschillende oorzaken;
rrijvingsverliezen ten gevolge van wrijving langs
becen: en taluds. Gok de wrijving langs de scheepswand doet
cie enerr'ie vai:, de retourstroom afnemen, hoewel in het gehele
bc1d bezien deze factor een der wijzen van energieeverdracht
ean het :-ter vormt.
Storingen ten gevolge

Vûfl

ongelijkreatige snelhoids-

verdeling in hot resterende kanaaiprofiel.
Extra spiegeldaling van het acbterschip ten gevolge
van de schroefstroom.
+) Afwijkingen ten gevolge van de goifboweging langs
b?t schilD (zie 3.2).

-1 Lf-

5)

Lnlij.ztige daling van hut schip ten opzichte
van do waterspiogel. De invloed hiervn is afhankelijk van
ie vorm van het schip. Een krol" schip zal een kleinere afv:i:irg geven dan een schcrp".
Do eerste twee oorzaken geven een vergroting van
de epig2ldaling van slechts enkele procenten, de derde
Dn zeer belangrijk zijn. De afwijking tengevolge van de
goifbeweging is afhankeliji: van de vorm van het schip en
Lan zovel een vergroting als een verkleining geven. De vijf
de oorzaak zal een vermindering van de daling tot gevolg
hebben, liet schip hangt ni. op het voor- en achterschip.
idschees zakt hot dus minder diep dan uit de theorie zou
volgen. ir is dus rinder profielverkleining, dus minder retouronelhoid en spiegeldaling.
In het algemeen zal bij een door middel van een
sc1roef vocrtbewogon schip de spiegeldaling groter zijn dan
de theoretische waarde. In de praktijl: blijkt hij een factor
1,' groter te zijn.

3.2.

3oe- en iekgolven.
Deze treden op bij ieder varend schip, zowel in
open water als op kanalen. Door de scheepswand wordt op het
nater een stoot uitgeoefend. De waterspiegel stijgt iets, de
naterdeeltjes vierken op de omliggende en er ontstaat een
golf. Deze ontwikkelt zich tot de snelheid 0 = V`èT bereikt
is. Is deze groter dan de snelheid van het schip in de richting van de golf (v cin.q), dan maakt de golf zich van het
schip los na de goiftop volgt het goifdal. Dit herhaalt zich
enige malen op de scheepawand, al naar de snelheid van het
schip en de scheepevorm en de lengte.
Op de plaats waar het schip smaller wordt, werkt
tengevolge van het aanzuigen van water een negatieve stoot,
die een golfdal doet ontstaan, gevolgt door een golftop, de
z.g. hekgolf.
In
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In plattegrond buigen bovengenoemde golven iets
uit, daar de snelheid tengevolge van de vorvlakking toeneemt (fig. 8).

/

- .--------- --- --

7

fig. 8

Gunstig voor de scheepcweerstand is het, als de
boeg- en hekgolven in fase zijn. Daardoor hebben lange
schepen, ondanks de meerdere watervorplaatsing, soms minder weerstand dan iets kortere. Bij vergroting van de
snelheid verplaatsen de golven zich naar achteren, waardoor de hekgolf het achterschip kan loslaten. De weerstand

neemt dan weer toe.
De boeg- en hekgolven beinvioeden elkaar wederzijds en versterkeL de spieColdalinE, zonder zichzelf door
deze
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deze epiegeidaling ii iun voortbeegin te 1ten boinviocden.
De goifbeweging, die achter het schip ontatct,
is, volgens het voorgaande, samengesteld uit het jolfsysteem, van de Bpiegoldaling, dat zich beeet in de lengterichting van het kanaal en het systeem van de boeg- en
hakgolgen, schuin voorwaarts, van het schip afgericht, lopende. Dit alles met de daarbij optreden terugkaatsingen
en interi'enties. Het beeld wordt nog ingewikkelder door de
straal van de schroef.
Door de verschillende factoren ontstaat er voor
het schip een kleine drukverhoing in het water, naast het
schip een drukverlaging en er achter ook weer een kleine
ve rhogin.
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7aren o een recht ktna:l evenwidiaan dc as.
Hoe zal nu de toestand crden, indien een schip
nit vaart volgens de as van het kanaal, doch op enige afstand evennîjdig daaraan? Ve maken weer een vergelijking
et een kanaal, waarin een profielvornauwing, doch nu een
a-symetrischo voorkomt. Aan de zijde van de oever waar de
vernauing- zich bevindt, wordt liet profiel relatief het
meeste verkleind. Daar zullen de bovengenoemde verschijnselen het sterkste optreden. Aan de ooverzijde komen dus grotere drukvorhogingen en -verlagingen voor dan aan de kanaalzijde. Daardoor werken op het schip een moment en een darskracht die het achterschip naar de dichtatbijzijnde oever en
de boeg naar de tegenoverliggende oever drukken. Dit noemt
rri zuiging. Zet effect zal minder zijn, naarmate de waterdiepte onder het schip groter is, waardoor het water beter
gelegenheid krijgt ondör het schip door terug te stromen.
Gaat het schip sneller varen, dan v;orden de drukverschillen
groter, dus noemt ook de zuiging toe, Cok zal het effect
iiervan toenoaen, ondat liet schip dieper komt te liggen als
gevolg de groter geworden spiegeldaling. 110e dichter een
schip dus de grenmsnelheid nadert, hoe moeilijker het bestnur'eaar wordt.
Indien de zuiging eenmaal goed vat op het schip
krijgt helpt roergoven niet neer. liomt het schip scheef in
het kanaal, dan zal de schroofstroom langs het talud nog neer
spiegeldaling veroorzaken waardoor het achterschip nog erger
naar dc oever jezoJen v.'ordt.
uils maatregelen tegen zuiging zijn te noenen:
liet schip slechts een matige vaart to geven (alles
is een gevolg van de snelheid!),
zoveel mogelijk de as van het kanaal houden,
I)

direct vaart niudereri of de
chino stoppen zodra
de invloed van de zuiging wordt bonorkt (het schip
stuurt dan slecht: liet wordt vrild").

in dit verbaicI kan veriezen iorden naar
'
einschap" van T.J. floorraven (1+) of naar "Ianoovreron"
not motorschepon" van .7. de Boer (5). Een originele uiteenzctting geeft ook L.J,1luimer in "hip llandling in Narrot:
Channels (6). hij vergelijkt schepen met levende wezens, die
bang zijn voor ondiep water. Iomen zij er to dicht bij dan
kunnen za, al naar de aard, "wild worden en niet neer naar
het roer luisteren, of kalm haar neester inlichten, die haar,
door een beetje roer in de richting van de ondiepte te geven
c
varenzono kan leiden.
een ochi. zeer goed evenwijdig aan de as kan
varen blijkt ook uit de modelprocven, gedaan in het tvid
alor kodel Bazin ton behoeve van het ontwerp van een Panana-Cea-Level-Cana]. (10). Het SchiD iiaakte met zijn lengteas
een zekere hoek met do kanaalas, gericht naar het midden van
het kanaal, en moest roer geven in de richting van de nabije
oever. Bij een bepaalde kanaaibroedte en een bepaalde snelheid nan deze boek toe, naarmate het schip verder uit de as
kwam. Deze nanoeuvrc kon veilig gedaan worden als de te geVen roerhook niet te groet werd, zodat er enige speling bleef
VO
:C !OLigC correcties.
angezion de riaximalo roerhoek bij de meeste schepen
ia, is de beveging uit te voeren tot roerhoekon van
pia. 25°.
Bij proeven, gedac n door de hiamburgische chiffbau
Versuchsanstalt ton behoeve van profielvorbeterixig van het
hCoord-Costzaokanaal is de invloed van het dv:arsprofiel ondex
zocht op de bestuurbarheid van het schip.(11). liet zelfvocrtbewegende model voer volgens de as van hot kanaal. Lij.iOflS een vaart werden gemeten de roorhoek en de dwarcboweng.
Als criterium voor de bestuurbaarheid gold de gemiddelde
roer.c (totale hoek tussen 2 opvolgende tegengestelde standen) en het driftgetal (verhouding tussen de som van twee
o1:volgende dwarsaÎ''ijkingen en do tussen dezo afwijkingen afgcic. weg).
17
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Een aantal profielen werd onderzocht bij een zelfde scheepstype. Bij variatie van de diepte van het kanaalprofiel
(zelfde spiegelbreedte en taludhellingen) bleek dat bij een
diepte
verhouding diepgang < 1,3, de bestuurbaarheid snel afnam.
Indien men in hetzelfde kanaalprofiel de diepgang
van het schip steed8 vergrootte door dit zwaarder te be]asten, dan bleek, dat bij een verhouding 1= 7 het schip goed
bestuurbaar was. De bestuurbaarheid nam af naarmate de verhouding kleiner werd en bereikte een minimum bij 5,7.(fig.11)
Bij verdere afname werd de afwijking weer kleiner. Dit
schrijft men toe aan de zuigwerking op het nu diepliggende
achterschip.
Tenslotte zijn onderzocht 3 profielen met dezelfde
doorsnede en diepgang, en met de form van een trapezium,
een rechthoek en een combinatie van beide. De kleinste afwijkiagen ten opzichte van de kanaalas gaf het rechthoekige
profiel, de grootste het trapeziuxnvorznige. Liet men voorts
in het rechthoekige profiel het schip naar de oever varen
zonder roer te geven, dan werd het hier door de boeggolf
vandaan gedrukt en naar de andere oever gedreven. Hier herhaalde zich hetzelfde waardoor een zig-zag beweging over
het kanaal ontetond, zonder dat de oever geraakt werd.
In het gecombineerde trapezium-rechthoekprofiel
raakte het schip met de voorsteven aan de grond, voordat de
boeggolf de volle kracht kon ontwikkelen.
In het trapeziumvormige profiel trad dit in nog
sterker mate op, daar de boeggolf hier uitliep op het schuine talud en geen tegendruk kon ontwikkelen. Het effect werd
nog versterkt door de sterke daling van het achterschip ten
'de langs het talud gerichte straal van de schroef.
gevolge van
Daardoor werd dit naar de tegenoverliggende oever gedrukt.
Volgens deze proeven wordt een goede bestuurbaarheid bereikt door een zo groot mogelijke kanaaldoorsnede met
steile oevers. Daardoor worden de zijdelings werkende drukken
zo klein mogelijk gehouden.

5)
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5.

Varen in bochten.
Ien schip kan een bocht in een kanaal op verschillende manieren passeren. Plummer onderscheidt in "Ship Handliig in Narrow Channel&' de volgende methoden:
"Cuttjg the point"
Deze methode wordt vooral toegepast bij duisternis
en mist, wanneer de oevers slecht zichtbaar zijn. Het komt
hier op neer, dat men bij het naderen van de bocht zoveel
mogelijk aan de zijde van de binnenbocht gaat varen, zodanig,
dat men het schip nog behoorlijk onder contrôle heeft. Hiertoe is het nodig roer te geven in de richting van de bocht.
Zodra een kleinere roerhoek nodig is, om het schip in de
rechte koers te houden, is dit een aanwijzing dat de bocht
bereikt is. Op dit moment moet de koers gewijzigd worden
door nog meer roer te geven. Deze hoek wordt aangehouden,
tot weer minder roernodig is. Dan weer iets bijdraaien,enz.
Op deze wijze kan de gehele bocht doorlopen worden. Het voordeel van deze methode is, dat het schip de stuurman steeds
inlichtingen geeft, omtrent de situatie, waarin het verkeert.
.en nadeel is de betrekkelijk hoge roerhoek, die nodig is om
de bocht te doorlopen. Deze bestaat als het ware uit de som
van de hoek, benodigd voor de koersv.ijziging en de hoek nodig om de zuiging te weerstaan.
"Keeping in the berid"
In dit geval volgt men de buitenbocht. ien vaart zo
dicht mogelijk langs de oever met een roerhoek in de richting
tegengesteld aan die van de bocht. Is de bocht bereikt, dan
geeft men, ten opzichte van de stand, waarin het roer staat,
zoveel roer, als nodig is om de bocht te nemen. De totale
roerhoek wordt dus niet de som, doch het verschil van twee
hoeken, met andere woorden men kan met veel kleinere roerhoeken volstaan. Len kan nu echter niet op de reacties van het
schip afgaan, daar er dan gevaar bestaat, dat het schip in
de buitenbocht aan de grond loopt.
Daarom
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Laarom heeft men nogal eens de neiging te vroeg van koers
te veranderen. Dan is er echter kans dat men zeer dicht bij
de binnenbocht komt en daarbij zeer veel roer moet geven om
de zuiging te weerstaan. In dit geval vaart men dikwijls
met grotere snelheid dan in deze situatie wenselijk is. Het
Cutting the point van geval 1) moet namelijk bij geringe
snelheid geschieden. Houdt men echter de buitenbocht, dan
kan men met redelijke snelheid blijven varen.
Proefnemingen.
tt

en behoeve van het ontwerp voor het anama-SeaLevel-Canal (10) zijn verscheidene proefnemingen met betrekking tot bochten gedaan. Onderzocht werden:
een bocht van 260, niet verbreed,
een bocht van 260, verbreed,
een bocht van 14.00, verbreed,
een dubbele bocht van 130, verbonden door een recht
gedeelte.
1

Bij verschillende snelheden werd de breedte van de
baan van het schip waargenomen. Niet gemeten werden de twaarden
roerstanden aangezien deze afhankelijk zijn van het inzicht
van de stuurman.
Het bleek, dat in de niet-verbrede bocht de smalste
baan ontstond, met andere woorden, in de niet-verbrede
bocht is de bestuurbaarheid van het schip het beste. Dit is
als volgt te verklaren. In een geleidelijk breder wordend
kanaalvak veranderen de, tengevolge van de zuiging, op het
schip werkende krachten. ien moet het schip dus aan de
steeds anders wordende situatie aanpassen. Nu is het in een
recht kanaalgedeelte al moeilijk een schip volgens de as of
evenwijdig daarvan te laten varen. In een bocht ligt het
schip bovendien altijd schuin ten opzichte van de kanaalas.
Poergevon is dus vrijwel altijd nodig (vergelijk de bovenstaande gevallen 1)en 2).111eeft het kanaal in de bocht nu
een cânstant dwarsprofiel, dan zijn de zuigingskrachten

constant
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constant en ongeveer gelijk aan die, optredende op een
recht kanaalvak. De te geven roerhoek is dan onmiddellijk
te bepalen.
Bovenstaande beschouwing werd in de praktijk
bewaarheid bij het Suezkanaal, waar na een bochtverbreding
de situatie ongunstiger werd. Verbetering werd verkregen
door ook de aanliggende rechtstanden te verbreden.
Men dient hier echter in aanmerking te nemen het
feit, dat in het Suezkanaal éénrichting-verkeer plaats
heeft en dat zich daar geen gemeerde schepen bevinden.
Hoe de toestand wordt in bochten op vaarwegen met tweerichting-verkeer zal nog nader onderzocht moeten worden.

6)
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6. CntmoetinS van twee schepen op een kanaal.
Als twee schepen elkaar op een kanaal ontmoeten kan
men de toestand, waarin het water zich bevindt, ontstaan
denken uit de superpositie van de stromingen, veroorzaakt
door ieder van de schepen. Tussen beide schepen werken de
retourstromen elkaar tegen en heffen elkaar grotendeels op.
Er zal tussen de schepen dua geen of weinig spiegeldaling
optreden, in tegenstelling tot de ruimte tussen ieder der
schepen en de oever. (zie fig. 9)

1

fig.9

Dat heeft tot gevolg, dat de schepen tijdens het
passeren uit elkaar gedreven worden, wat het gevaar voor
botsingen klein doet zijn. Toch zijn er gedurende de manoeuvre van het passeren enige punten, waarmede men rekening
dient te houden.
'anneer twee schepen elkaar naderen, houdt ieder zo
lang mogelijk de as van het kanaal of blijft in ieder geval
zo ver van de S.B.oevér, dat het schip behoorlijk naar rechts
roer zal luisteren en hierin niet door de zuiging gehinderd
wordt. Pas wanneer men pim. 3 scheepsiengten van elkaar verwijdert is, geeft ieder S.B.roer en wijkt uit naar rechts.
Piuznnier (6) wil met het roergeven zo lang mogelijk
wachten. In zijn eerder genoemde boek haalt hij een geval

aan
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aan van een loods, die tijdens het passeren van een tegenligger zodanig handelt, dat dit de kapitein doet uitroepen:
"Ah! Now 1 understand. 1f you want to miss him, try to hit
hini". Plunimer waarschuwt echter tegen overdrijving.
Zijn de boegen van beide schepen nu naast elkaar
gekomen, dan worden ze door de opstuwing uiteengedrukt.
Om deze beweging te stoppen en om de schepen weer in de
vaarrichting te krijgen wordt B.B.roer gegeven.
Even later is het schip zo dicht onder de oever gekomen dat de oeverzuiging gaat werken. Bovendien zal het
water tussen beide schepen, dat, zoals gebleken is, niet
verlaagd wordt, de schepen nog verder uit elkaar drukken.
Het roer wordt nu weer naar S.B. gedraaid. Komt even later
de boeg ter hoogte van het achterschip van de tegenligger,
dan zal de zuiging hiervan trachten de boeg naar B.B. te bewegen. Er ontstaat dus weer een neiging tot zwaaien.
Men kan nu twee dingen doen:
Men geeft nog meer rechts roer. Daardoor wordt het
zwaaien tot staan gebracht. Spoedig komt de boeg buiten de
in'vloed van de zuiging. Het roer wordt dan weer iets geminderd. Is het achterschip in het gebied gekomen van de zuiging van de tegenligger, die sterker is dan de oeverzuiging,
dan zal men trachten nog dichter onder de oever te gaan varen.
Spoedig is nu de invloed van de zuiging van de tegenligger geheel verdwenen. Het schip is dan echter zo dicht
onder de S.B.oever gekomen, dat vol rechts roer, gecombineerd
met full speed vaak onvoldoende zijn om de oeverzuiging te
weerstaan. Bovendien werkt ten ongunste de invloed van de
schroef van het gepasseerde schip, door het achterschip nog
verder • naar de oever te drukken.
Men laat rustig de boeg naar het andere schip toe
bewegen. Er is n.l. geen gevaar, dat het schip het andere
zal raken, aangezien tegen de tijd, dat de boeg in de buurt

van
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van het andere schip gekomen zou zijn, dit reeds zover
gepasseerd is, dat er ateeds voldoende afstand blijft.
Even later zal de zuiging van het passerende schip het
achterschip van de oever wegtrekken. Op dit ogenblik is
het zaak full speed te geven.
om het effect van het schroefwater van het andere
schip te ontgaan,
om het de roerkracht mogelijk te maken de oeverzuiging te weerstaan.
Is het kanaal zo nauw, dat er gevaar bestaat, dat
de boeg het andere schip raakt, dan moet men deze methode
niet toepassen. Het is dan zaak elkaar met zeer geringe
snelheid te passeren.
Resumerend kan men dus zeggen, dat tijdens het
passeren de volgende krachten op de schepen werken:
boegen naast elkaar: de opstuwing drijft ze uiteen,
schepen over de volle lengte naast elkaar: de boeg
van ieder schip wordt getrokken naar het achterschip van het andere,
achterschepen naast elkaar: door aanzuigen van water worden de achterschepen naar elkaar toe getrokken.
Naast deze krachten werkt de invloed van de oevers
op ieder der schepen. Deze tracht de boeg van de oever af
te drukken en het achterschip aan te trekken.
De manoeuvre is verder geheel afhankelijk van de
grootte der schepen, de manoeuvreerbaarheid, de snelheid
en het dwarsprofiel van het kanaal.
Ook in de modelproeven betreffende het Panamakanaal zijn deze verschijnselen duidelijk tot uiting gekomen.(10)
Deze proeven hadden ten doel, een maat te vinden
voor de toe te passen breedte van het kanaalprofiel.
iien verdeelt het kanaal daarbij in 5 stroken
(zie Lig. 10)
figuur 10
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D

B

E

de vereiste afstand van het schip 1 tot de
kimlijn van het profie]..
de breedte van de vaarweg van schip 1.
G; de vereiste minimum afstand tussen beide schepen.
de breedte van de vaarweg van schip 2.
de vereiste afstand van het schip 2 tot de
kinilijn van het profiel.

fig.1O

De schepen 1 en 2 zijn van een grootte, die voor
het toekomstige kanaal rnaatevend wordt geacht.
A en E zijn proefondervindelijk bepaald. Het is, in
het geval van het Panamakanaal, de afstand, die het schip
50 te
uit de oever moet blijven om het roer niet meer dan
- behoeven draaien.
B en D stellen voor de breedte van de vaarweg, die
ieder der schepen beschrijft. Bij een bepaald kanaalprofiel
is deze dus afhankelijk van de bestuurbaarheid van het schip,
varierend tussen 1,6b en 1,8b. C, de minimum afstand tussen beide •schepen,kan volgens de proefnemingen gesteld worden op de breedte van het grootste schip of minimum 100.
Men
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ulen is er hierbij van uitgegaan, dat gedurende kortere tijd
0
0
roerlioeken van 10 - 15 toelaatbaar zijn.
Past men deze methode van breedtebepaling van het
dwarsprofiel toe, dan dient men dus uit te gaan van de volgende gegevens:
1) De schepen, die bij de maatgevende ontmoeting een
rol spelen. fliervan zijn van belang:
de afmetingen (breedte en diepgang).
de bestuurbaarheid, bijvoorbeeld uitgedrukt in
de afwijkingen, die het schip maakt bij een bepaalde koers.
2) De roerhoek, die toelaatbaar geacht moet worden,
zowel gedurende een langere periode als gedurende
de kortere tijd van het eigenlijke voorbijvaren.
in bovenstaand geval waren deze respektievelijk
0 0. 0
5 en 10 a 15
3) Gegevens omtrent het kanaalprofiel.
vorm, en uitvoering oeverbegrenzing.
helling taluds.
diepte.
1)

snelheid schepen.
5) maximum strocmsnelheid.
Uit deze gegevens is dan door middel van een aan-

tal proefnemingen de benodigde breedte te bepalen.
..'il men het mogelijk maken, dat de schepen elkaar
met volle snelheid ongehinderd kunnen easseren, dan wordt
de volgende regel gegeven:
De stroken 13 en D krijgen een breedte van 1,7 X de
breedte van het schip, dat daarin vaart.
De stroken A en E krijgen de breedte van het langs
de betreffende oever varende schip.
De strook 0 krijgt een breedte, gelijk aan die van
het grootste passerende schip.

Gaat
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Gaat

men dus uit van tv;ee schepen van de maatgevende afmetingen, dan wordt de totale bodembreedte van het kanaal
6,4 x de breedte van een maat:vend schip.
2en andere methode ter bepaling van het dwarsprofiel
wordt eveneens beschreven in het verslag betreffende het
Panama-Sea-Level-Canal (8.
Het te ontwerpen kanaal wordt daarbij vergeleken
met verschillende bestaande kanalen. De schepen, die deze
kanalen met nog voldoénde bewegingsvrijheid kunnen passeren
(z.g. representatieve schepen) vergelijkt men dan met die
schepen, waarvoor het nieuwe kanaal ontworpen moet worden.
Hiervoor kiest men die schepen, waartussen een ontmoeting
bijvoorbeeld 10 x per jaar plaats vindt (ontwerp schip nr. 1
en nr. 2).
Men doet nu de volgende stappen:
i afmetingen van het ontwerp-dwarsprofiel
worden gesteld op de afmetingen van het te vergelijken kanaal, vermenigvuldigd met de cofficint
afmetingen ontwerpschip nr. 1
afmetingen repr. schip (nr.l)
In het aldus ontstane dwarsprofiol worden de taludhellingen en de diepte op de gewenste maat gebracht.
Het oppervlak blijft daarbij constant. Het uitgangspunt hierbij is, dat de bestuurbaarheidseigensChaPpen o.a. afhankelijk zijn van de oppervlakteverhouding tussen de dwarsprofielen van schip en kanaal.
a) Heeft het vergelijkingskanaal 6énriclitingverkeer
(dus ook 66n representatief schip), dan wordt de
breedte van het ontwerpkanaal vergroot met 3x de
breedte van ontwerp-schip nr. 2.
b) Heeft het vergelijkingskanaal tweerichtingverkeer
(dus ook twee representatieve schepen), dan wordt
het ontwerp-kanaal verbreed met 5x de afstand. -

breedte
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14.)

breedte ontwerpschip nr. 2 - breedte representatief schip nr. 2 x codfficint stap 1.
Aan de breedte van het aldu8 ontstane dwarsprofiel
worden nu nog enige wijzigingen aangebracht, verbandhoudende niet de voor vergelijkingskanaal en
ontwerp-kaiiaal verschillende omstandigheden, zoals
vaarsnelheid, stroozusnelheid, tracé, bodenigesteldheid en lengte van het kanaal. De totale verandering van breedte tengevolge hiervan wordt geschat.

In genoemd verslag (10) is bovengenoemde methode
toegepast voor het Panama-Sea-Level-Canal door dit te vergelijken met het Suezkanaal, het Houston Ship Canal, het
Cape Cod Canal en de Gaillard Cut in het huidige lananiakanaal.
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7. Inhalen van twee schepen.
Dit zal tussen grote zeeschepen, die een kanaal bevaren vrijwel niet voorkomen. Voor binnenvaartkanalen is het
vraagstuk echter wel van belang. Een veel voorkomend geval
is daar het inhalen van een sleep door een zichzelf voortbewegend schip.
Evenals bij een ontmoeting krijgt men bier een superpositie van twee stroornbeelden. In plaats van een verzwakking krijgt men nu echter een versterking.

va

-
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Lig. 11

Moeten de schepen zeer dicht langs elkaar varen, dan
kan de retourstrocm, dus ook de spiegeldaling, tussen beide
schepen sterker worden dan aan de oeverzijden, zodat de schepen dan naar elkaar toe gedrukt worden (zie Lig. 11). Kan
men op een behoorlijke afstand uit elkaar blijven, dan is dat
gevaar uiteraard niet aanwezig, doch dan kan de oeverzuiging
weer een rol gaan spelen. In een nauw kanaal is het dus
weer zaak alles met een zo gering mogelijke snelheid te doen
plaatsvinden.
De inhaalmanoeuvre kan als volgt verlopen:
1) Het inhalende schip blijft de as houden tot de boeg
vlakbij het achterschip van het ingehaalde en wijkt dan uit.
Het ingehaalde schip kan het beste al iets vroeger uitwijken.
De drukverhoging voor het inhalende schip zal het achtersc1ip
van het ingehaalde iets opheffen. Ie de snelheid te groot,

dan
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dan kan de drukverhoing zo groot worden dat deze het ingehaa].d schip vooruit duwt. De manoeuvre wordt dan uiterst
moeilijk, zo niet onmogelijk. Bovendien komt het ingehaalde schip in een labiele toestand te verkeren, waardoor er
een neiging tot zwaaien ontstaat (zie fig. 12). 'ordt het
ingehaalde schip gesleept, dan is de toestand iets gunstiger, daar de sleepboot dan een tegenwerkende kracht uitoefent.

-V.

fig. 12
2) Is het inhalende schip ten opzichte van het ingehaalde verder naar voren gekomen dan zal dit terugvallen
in het dal van de spiegeldaling, die het inhalende schip
begeleidt. Het inhalende schip komt daarbij in het spiegeldalingsdal van het ingehaalde en krijgt dus allereerst
een versnelling. Even later ondervindt het ingehaalde
schip een versnelling door het verhang van de zich naar
voren bewegende spiegeldaling van de inhaler. Het kan dus
in het dal blijven hangen, zodat het de snelheid van het
inhalende schip aanneemt. Voor dit laatste wordt het moeivan het ingehaalde schip
lijk uit het spiegeldalingsdal
te komen. Doordat het ingehaalde schip nu weer wordt opgeweer een labiele toestand, die nog moeiduwd ontstaat
lijker te beheersen ie dan in het eerste geval. Bovendien
zal door de sterke spiegeldaling het achterschip van het

ingehaalde
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ingehaalde schip naar dat van het inhalende toegedreven
worden (zie fig. 13)
(pvoeren van de snelheid van het inhalende schip
heeft geen resultaat. Dit zal alleen de verschijnselen
versterken. Alleen vermindering van snelheid door het ingehaalde kan dan uitkomst bieden.

-

fig. 13

3) Nog moeilijker wordt de situatie als het ene schip
het andere iets voorbij gevaren i8. Het inhalende schip
komt weer onder invloed van de oeverzuiging, vocral bij een
sterke schroefstroom. Het achterschip van het ingehaalde
schip ondervindt verder nog een zuiging naar het achterschip van het snellere schip, zodat op beide schepen nu een
rechtsdraaiend moment wordt uitgeoefend (zie fig. ik).
Is dit overwonnen dan zijn de achter het inhalende
schip komende golven inmiddels zover naar voren gekomen,
dat het ingehaalde schip terug valt en de manoeuvre ten
einde is. Het ingehaalde schip dient echter door tijdig
weer stuurboorderoer te geven zwaaien te voorkomen.

VI

fig. 14
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Gemakkelijker wordt alles als beide schepen, voor
het inhalen, vaart minderen. De drukverhoging bij de boeg
is dan van geen belang. De golven, volgend op de spiegeldalirig geven weliswaar nog een lichte neiging tot zwaaien,
doch deze is gemakkelijk te overwinnen. Het ingehaalde schip
valt nu gemakkelijk terug.
Is het kanaal zo nauw, dat iedere storing vermeden
moet worden, dat is het het beste, dat het ingehaalde schip
zo langzaam gaat varen, dat het nog juist naar het roer luioterd. Ook het inhalende schip moet sterk zijn snelheid verminderen. Liggen beide schepen naast elkaar, dan stopt het
snelle schip zijn machine, zodat ook de schroefstroom wegvalt. Door de traagheidskracht zal dit schip het andere dan
verder moeten passeren.
Uit een en ander blijkt, dat inhalen op een kanaal
een zeer moeilijke manoeuvre is. Een ongunstige factor ten
opzichte van de verschijnselen bij een ontmoeting is, dat
alles veel langer duurt, zodat de hydraulische krachten zich
veel meer doen gelden, vooral als het snelhoidsverschil tusseri de beide schepen klein is. en geringe snelheid is du
hier van groot belang. Uit bovenstaande blijkt, dat dit
zelfs nodig kan zijn om de manoeuvre mogelijk te maken.
Theoretisch is dit ook als volgt te verklaren. Zou het ingehaalde schip een snelheid hebben gelijk aan of iets kleiner
dan de in hoofdstuk 3 genoemde grenssnelheid, dan kan een
ander schip niet meer passeren. Door het inhalende schip
wordt namelijk het gezamelijke scheepeprofiel, dus ook verzodanig vergroot, dat de grenssnelheid aanzienlijk
houding

f

moet verminderen.
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3. Tweerichtingverkeer in bochten.
De krachten, die bj een ontmoeting van twee schepen
op een recht kanaalvak werken, zullen in principe in een
bocht eveneens optreden. In feite verandert er aan de toestand dus alleen dit, dat de schepen in de bocht een bredere
baan zullen beschrijven, dan op een recht kanaa].gedeelte.
Deze bredere baan is een gevolg van het feit, dat een schip
in de bocht zich niet beweegt volgens de as, doch hiermee een
zekere hoek maakt. (zie hoofdstuk 2 van dit rapport). Bovendien zal de oeverzuiging nu ook, bij een zich volgens de as
bewegend schip, een rol spelen.
Voor het overige kan dit geval behandeld worden op de
zelfde wijze als dit met een recht kanaalvak gebeurd is. Het
dwarsprofiel wordt dus weer verdeeld in de 5 etroken, A t/in
E volgens fig. 10. In de bocht zal er aan de breedte van deze stroken enige verandering aangebracht moeten worden. Een
en ander zal nagegaan worden aan de hand van fig. 15.
In een recht kanaal zal van een schip, dat het midden
van het kanaal houdt de as samenvallen met de as van
het kanaal.
Vaart het schip evenwijdig aan de as van het kanaal,
dan zal het schip ten gevolge van de zuiging een zekere hoekverdraaiing'krijgen, die door de roerkracht
tot staan moet worden gebracht.
ien schip, dat op opén water een bocht maakt, zal niet
de raaklijn in het zwaartepunt aan de kromme, die het
zwaartepunt beschrijft, een hoekf3 maken.
k) :ordt deze bocht gemaakt op een kanaal dan zal ten
gevolge van de oeverzuiging de hoekverdraaiing nog
. Om deze zuiging tegen te
iets vergroot worden
gaan moet er iets minder roer gegeven worden dan op
open water.
5) Vaart het schip nu niet volgens de as, doch neemt het
de binnen- of buitenbocht, dan zal het ten gevolge
van de oeverzuiging een hoekverdraaiinguondorgaan,

die
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moet worden gesudie op de hoekverdraaiing/3+
perponeerd; bij de binnenbocht in negatieve, bij
de buitenbocht in positieve zin. Ie totale hoekverdraaiing ten opzichte van de vaarrichting is dus in
de binnenbocht kleiner, in de buitenbocht groter
dan in de as van het kanaal. De roerhoek daarentegen is in de binnenbocht groter, in de buitenbocht
6)

kleiner dan in het midden.
V.anneer twee schepen elkaar in een bocht ontmoeten
dan zullen ze ten opzichte van de toestand op een
recht kanaal ieder over een hoek t3' gedraaid zijn.
Dit is ten opzichte van elkaar over een hoek 2(!3+)
Op de tijdstippen dat de boegen of de achterschepen
zich naast elkaar bevinden is de toestand dus ongeveer als op een recht kanaal. Op het ogenblik dat
de schepen over de volle lengte naast elkaar liggen,
zal de boeg van het schip, dat de buitenbocht neemt,
zich dichter bij het achterschip in de binnenbocht
bevinden, dan wanneer de ontmoeting op een recht kanaal plaats vond. Gezien echter het feit, dat het
eerstgenoemde schip tot dit stadium weinig of geen
roer behoefde te geven, heeft het nu voldoende mogelijkheid om door roergeven de zuiging van het
schip in de binnenbocht te weerstaan.
Voor het laatste schip is de situatie echter ongunstiger. Gezien ook het feit, dat men in de bocht
vaart en dus nog op andere dingen moet letten, is
enige verbreding van de onderlinge afstand wel gewenst.

fi_g. 15
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De stroken waarin het dviarsprofiel volgensfig. 10
verdeeld is moeten in een rechtse bocht dus ongeveer als
volgt gewijzigd worden:
A: De benodigde roerhoek is kleiner dan op een recht
kanaal, dus kan gelden Ab < E.
E: De benodigde roerhoek is groter dan op een recht kanaal. Nu geldt dus: Eb ? E.
Voor deze beide stroken kan men bij benadering aanA +E .
nemen: b
A +Eb r
r
D: Het schip is ten opzichte van dezelfde toestand op
een recht kanaal gedraaid over een hoek/3+
De strook moet dus verbreed worden over een afstand
die met deze hoekverdraaiing overeenkomt.
3: Hiervoor geldt hetzelfde als voor D. ')
C: Het is gewenst dit een verbreding c te geven (zie
toelichting fig.
De plaatsverandering ton gevolge van hoek/3 is gemakkelijk als volgt te bepalen, wanneer uien bedenkt, dat
de afstand van het draaipunt tot de boeg gemiddeld 91 bedraagt (zie fig. 16).
) Opmerking: Eigenlijk behoeft deze strook niet zoveel te
worden verbreed als D, omdat de hoek nu in gunstige
richting werkt. Veiligheidehalve wordt deze invloed echtter buiten beschouwing gelaten.

Voor
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Voor een baan met krointestraal R1 geldt:
h2 = 2 R.a.
h2
a = - •... es.•..••••••s•*• ei
u1s h*l .............. .(2)
Vergelijking 1 gaat dan over mx
•:l )2
a= +( R

_2_ i

32 R

•..().

De bochtverbredingen tengevolge van de hoekjl en de
afstand c zijn van vele factoren afhankelijk, zoals de vorm
en de afntingen van het schip, de snelheid waarmee gevaren
wordt, de znanoeuvreerbaarheid, de diepte van het kanaal, de
afstand der schepen tot de oevers, doch in het algemeen zal
deze niet zo groot zijn als de bochtverbreding a.
Eenvoudigheidehalve wordt nu aangenomen, dat ieder
van deze invloeden gesteld kan worden op + a.
De bochtverbreding wordt dan:
Voor een schip: tengevolge van hoekverdraaiing[ : a.

3a.

Hierbij komt nog de verbreding van de strook C niet c =-3-a. De totale bochtverbreding
wordt dus: b = 3+a ................ ....................... (14).
Voor twee schepen dus

Dit ingevuld in vergelijking 3 geeft:
t2
t2
t2 6
dus b =
b z
T
2 32
Deze formule wordt in Nederland algemeen toegepast.
In het rapport Steenberghe - v.cl. Cauwelaert gaat men
ten aanzien van het kanaal van Gent naar Terneuzen nog iets

0 135zn).
m.•••(6)
200R0

verder. Naatgevend zijn genomen twee Victory-schepen
ir is hier een bochtverbreding toegepast van b=
- (13)2 18.200 .,
( 1 t2

Voor het Noord-Oostzeekanaal is toegepast de formule

b= 85,3 ( H = straal in It)

In
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In verband met de manoeuvreerbaarbeid is het verder
gewenst het dwarsprofiel in de bocht zelf constant te houden.
il men dus bochteverbreding toepassen, dan is het het beste,
het gewenste kanaalprofiel reeds op enige afstand van de
bocht in de aansluitende rechtstanden aan te brengen. (zie
wordt dus
proeven Panamakanaal, blz.20 e.v.). In dit geval
het aanpassen aan de bocht en het aanpassen aan het veranderende kanaalprofiel over twee plaatsen verdeeld.
Aan welke zijde van het kanaalprofiel moet de bochtverbreding nu worden aangebracht? Hiertoe wordt weer verwezen naar fig.15-6. Het schip, dat de binnenbocht neemt, moet,
in voband met de grote te geven roerhoek verder uit de
oever blijven dan normaal. Het is dus gewenst aan deze zijde de bocht iets te verbreden. De baan van het schip in de
bocht behoeft dan niet ten opzichte van de baan in de rechtstand te verschuiven.
In de buitenbocht kan een schip dichter onder de
of in de binnenbocht.
oever varen dan op een recht kanaalvakl )e benodigde roerhoek is in dit geval n.l. klein. Het schip neemt nu echter
ten opzichte van de baan een zeer schuine stand in. Gezien
ook het feit, dat het schip bij het roergeven iets naar de
zijde, tegengesteld aan de bocht uitwijkt, is een bochtverbreding naar de buitenzijde eveneens aan te bevelen.
In het algemeen is een bochtverbreding naar beide
zijden dus wenselijk. Hoe de verhouding van de beide verbredingen het beste zou zijn, is moeilijk te zeggen en van
vele factoren afhankelijk. Denvoudigheidshalve kan de verbreding aan weerskanten evengroot genomen worden, dus gelijk
aan de helft van de totale verbreding.
In het aan de bocht aansluitende rechte kanaalvak
dient het kanaal dus reeds het boogprofiel te bezitten. De
Lengte van dit vak is zeer zeker wel voldoende bij 5x de
scheepslerigte; voor schepen van 200 m. lang dus 1 kEl. Verder van de bocht verwijderd kan men nu geleidelijk overgaan
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op het normale kanaalprofiel, bijvoorbeeld onder een richting ten opzichte van de as van 1 : 50.
Nemen we nu als voorbeeld een bocht, met een straal
van 1+000 m. in een kanaal, dat door schepen van 200

rn

lang

bevaren wordt, dan wordt toegepast een verbreding van:
12
+0000
b=- =k000 m = 10
Liet volgens bovenstaande beschrijving geprojecteerde kanaal krijgt dan schematiach het beeld,- zoals weergegeven in fi. 17.

0
0
0
L2,50m

1f000m
--

fig.

17

.&r dient de aandacht op .te worden gevestigd, dat
het bovenstaande slechts theoretisch is beredeneerd en nog
geenszins aan de praktijk is getoetst. Aan de hand van modelproeven zou men wellicht een beter inzicht in de optredende
verschijnselen krijgen en vast kunnen stellen of de bovengeschetste situatie inderdaad de gunstigste

is.

Omtrent

Omtrent de lengte van de te projecteren boog kan

nog het volgende opgemerkt worden. liet is n.l. aan te bevelen de straal van de boog niet groter te maken dan noodzakelijk is voor het handhaven van voldoende snelheid en
ma.noouvreerbaarheid. iaakt men de straal groter, dan wordt
ook de lengte van de boog groter. Aangezien het varen in
een recht kanaalgedeelte altijd eenvoudiger is dan in een
bocht, omdat men dan minder last heeft van de zuiging en
een beter overzicht heeft over de situatie en het verkeer
op het kanaal, moet men het varen door bogen zoveel mogelijk beperken. Zo is in het ontwerp voor de verbreding van
het kanaal van Gent naar Terneuzen ter weerszijden van de
kunstwerken steeds een recht stuk van 1 kn geprojecteerd.
Komen in een kanaaltrac& twee bogen vlak achter
elkaar, dan is het wenselijk hiertussen een recht overgangsstuk te projecteren. Lopen de bogen n.l. in tegengestelde
richting, dan komt aan de zijde van de oorspronkelijke binnenbocht de buitenbocht en omgekeerd. De werking van de zuiging op het schip wordt geheel anders en om de evenwichtstoestand te bereiken moet het schip een vrij belangrijke
zweriking maken (zie fig. 15-a en b). :liervoor is enige
tijd nodig. Vaart een schip niet volgens de as, doch evenwijdig daaraan, dan wordt de situatie uiteraard nog moeilijker. Behalve een hokverdraaiing moet het schip dan ook
nog een zij delingse verplaatsing in het kanaalprofiel ondergaan. Een behoorlijke overgangslengte is dus noodzakelijk.
Viordt een bepaalde boog te lang, dan kan deze in
twee bogen gesplitat worden met daartussen een recht overgangsstuk. Hebben deze bogen verschillende stralen, dan is
een recht overgangsstuk des te moer gewenst, omdat bij directe aaneensluiting een zeer bedriegelijke situatie zou
ontstaan, die niet gemakkelijk is te overzien.
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9. Verschijnselen bij zijkanalen insteekhavens ed.
Storingen in het kanaalprofiel komen voor op die
plaatsen, waar het profiel plotseling geheel verandert, zoals bij aansluitingen van zijkanalen en zijhavens of een
plotselingen a-syuietriache wijziging van het dwarsprofiel.
Vaart een schip ter plaatse van een aansluiting van
nzikanaal, dan zal de drukverhoging, die zich voor het
schip bevindt, gelegenheid krijgen in dit kanaal uit te lopen. De druk tegen het schip zal dus aan deze zijde sterk
verminderen. Het schip krijgt de neiging met zijn boeg in
de richting van het zijkanaal te lopen. Dit verschijnsel
wordt nog versterkt door de uit het kanaal komende stroming,
die zal trachten de spiegelverlaging rond het schip aan te
vullen. Op het schip werkt dus een moment, die het schip
naar de zijde van het kanaal doet draaien.
Dit wordt met roergeven tegengegaan, waardoor de
evenwichtstoestand weer wordt hersteld. Wordt er door het
zijkanaal water op het kanaal geloosd, dan wordt de situatie uiteraard nog ongunstiger.
ven later komt het voorschip weer in het normale
kanaalprofiel. De zijdelingse kracht op het voorschip komt
weer terug en doet dit van de zijde van het zijkanaal afdrijven. Er ontstaat dus gevaar voor zwaaien. Het is dus nu
zaak roer te geven in de tegenovergestelde richting.
Het schip zal dus ongeveer een beweging maken, zoals
in fig. 18 is aangegeven.

hoo fdkanaal

kracht op het schip
- E

beweging roer

zijkanaal
fig.18

10. Samenvatting.
Omtrent de in dit rapport behandelde stof kan men in
het kort het volgende zeggen:
a Sturen in het algemeen.
Bij het roergeven verplaat8t het schip zich
aanvankelijk in zijn geheel in de richting, tegengeste].d aan
die, waarin men wil draaien. Pas na pim. 2 scheepslengtcn
beweegt het zich in de gewenste richting. Tijdens het draaien maakt de as van het schip een bepaalde hoek met de baan
van het zwaartepunt. De as is iets naar binnen gericht en
raakt aan een cirkelboog met een kleinere straal dan de
draaicirkel. Het raakpunt is gelegen op 1/3-1/6 scheepslengte vanaf de boeg.
Heeft het schip een rechtsdraaiende schroef
dan zal voor een bocht naar rechts meer roer nodig zijn, dan
voor een even grote bocht naar links.
b) Varen op een kanaal.
Tengevolge van de waterverplaatsing van het
schip ontstaat langs het schip een retourstroom en achter
het schip een volgstroom. Deze stromen trachten de vrijkomende ruimte aan te vullen. De retourstroom veroorzaakt naast
het schip een spiegeldaling, ongeveer evenredig met het kwadraat van de echeepesnelheid.
Er blijkt een bepaalde snelheid te bestaan,
die een zeifvarend schip nooit kan overschrijden, de z.g.
grenasnelheid. Schepen, getrokken vanaf de oever of voortbewogen door middel van een luchtschroef kunnen deze snelheid
uiteraard wel overschrijden, doch de weerstand wordt zo groot,
dat dit in de praktijk nooit toegepast zal worden. Het schip
werkt dan als een zuiger
Voor zeer kleine schepen is de theoretische
grenasnelheid gelijk aan de voortpiantingsenelheid van translatiegolveri op het kanaal. Heeft het schip voldoende

vermogen
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vermogen dan kan het deze grens overschrijden. Het wordt
dan uit het water opgelicht en drijft oj3 zijn eigen golf,
waardoor dus de spiegeldaling en de retoursnelheid verdwijnen
De stoten die het schip op het water uitoefent veroorzaken de schuin welcpende boeg- en hekgolven.
Dit verschijnsel is onafhankelijk van de spiegeldaling.
Vaart het schip buiten de as van het kanaal
dan ontstaat er, tengevolge van het feit, dat aan de zijde
van de nabije oever de spiegeldaling en de opstuwing groter
zijn, een moment, dat het achterschip tegen de nabije oever
drukt en de boeg naar de tegenoverliggende oever. Het schip
krijgt de neiging dwars over het kanaal te zwaaien. Dit verschijnsel is de zuiging en wordt tegengegaan door zo veel
mogelijk de as van het kanaal te houden en indien het schip
niet goed meer naar het roer luisterd zo langzaam mogelijk
te gaan varen.
Vaart men buiten de as, dan is er steeds
een bepaald verband tussen de roerhoek, de hoek, 1ie het
schip maakt met de kanaalas, de afstand uit de as en de
ene liie id.
De minste zuiging treedt op in kanalen met
geheel of gedeeltelijk verticale oevers.
c) Varen in bochten.
De te geven roerhoek is in dit geval afbankelijk van de plaats in het kanaalprofiel. De binnenbocht
vereist een grotere, de buitenbocht een kleinere roerhoek,
dan bij het maken van dezelfde. bocht in open water. Een en
ander is weer een gevolg van de zuiging. In de bocht zelf is
het, met het oog op de bestuurbaarheid, het gunstigste alb
het kanaal hier een constant dwarsprofiel heeft. De bochtverbreding kan dan het beste reeds in de aansluitende rechtstanden verwezelijkt worden, met gelijke verbreding van de
buiten- en de binnenbocht. De grootte van de totale

bochtverbreding

bochtverbreding kan men afleiden uit de formule: b=-t2, waarin:
1 =

lengte maatgevende schip

= straal boog
Ontmoetingen tussen twee schepen op een kanaal.
Hieruit worden beide schepen uit elkaar gedreven, in de eerste periode door de drukverhoging voor de
boegen, in de volgende periode, als de schepen over de volle
lengte naast elkaar liggen, door het feit, dat tussen de
schepen geen of weinig spiegeldaling optreedt en aan de oeverzijden wel. De oeverzuiging is dan echter des te groter. Zijn
de achterechepen naast elkaar, dan ontstaat er ten gevolge
van de wateraanzuigirig gevaar dat deze naar elkaar toegedreven worden.
Even later werkt de invloed van het schroefwater, dat de achterschepen weer uit elkaar wil drijven. Is
men op dat ogenblik te dicht onder de oever dan ontstaat er
gevaar voor zwaaien.
Is het kanaal nauw, dan kan men deze invloeden alleen ontgaan door zeer langzaam te varen.
Inhalen van twee schepen.
In tegenstelling tot het voorgaande worden
nu de schepen naar elkaar toe gedreven. Het ingehaalde schip
bevindt zich tweemaal in een labiele toestand. Eerst als gevolg van de drukverhoging voor het schip, dat hem in wil halen, later door de golven, die achter de spiegeldaling volgen.
Dit veroorzaakt een neiging tot zwaaien. Tijdens de manoeuvre
ondervindt het inhalende schip een vertragende, het ingehaalde schip een versne].lende invloed. Het inhalen verloopt het
beste, indien beide schepen van te voren vaart minderen.
i') Bepaling kanaalprofiel.
In de nota zijn twee methoden aangegeven:
1) Door middel van modelproeven. Het profiel
wordt dan zodanig gekozen, dat er voor de

maat geve nde
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znaatgevende schepen geen behoefte bestaat,
het roer verder dan een bepaalde hoek te
draaien.
2) Door vergelijking met andere kanalen en de
daarvoor representatieve schepen. Door een
aantal vervorrningen worden deze kanaalprofielen dan geschikt gemaakt voor de maatgevende schepen, te verwachten in het nieuwe
kanaal.
g) Voorkomen van zijkanalen, insteekhavens e.d.
Als het schip deze passeert zullen er ten
gevolge van de stroming in het stromings- en goifbeeld plotseling zijdelingse krachten op het schip gaan werken.
Ferst ontstaat er een neiging tot zwaaien
met de boeg naar het zijkanaal toe, later van het zijkariaal
af.
Dit moet met roergeven worden tegengegaan.
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