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Taludbekledingen van zeedijken.
Verslagen van grootschalige onderzoeken in het kader van de Wet
op de Waterkering.
Ir. B.P. Rigter
Ir. M. Klein Breteier
Drs. G.A. Kruse
Aigeraene inieiding.
Wet op de Waterkering en Leidraad Toetsing.
Bij de Tweede Kamer iigt het concept van de Wet op de Waterkering
ter behandeiing. Doei van deze wet is te waarborgen dat onze
hoogwaterkeringen aan de gesteide eisen ten aanzien van de
bescherming tegen overstroming biijven voldoen. In de wet wordt
daartoe onder andere een vijfjaariijkse toetsing van de waterkeringen voorgeschreven. De waterschappen zijn belast met de
toetsing en rapportage hiervan aan Gedeputeerde Staten.
Ter ondersteuning van deze toetsing wordt door de Technische
Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) in samenwerking met
de Unie van Waterschappen de Leidraad Toetsing opgesteld.
De TAW is een permanente commissie waarvan de leden benoemd
worden door de Minister van Verkeer en Waterstaat. Tot de taken
van de commissie behoren het verbeteren van de kennis om water
te keren en het vertalen van deze kennis in leidraden voor het
ontwerpen en toetsen van waterkeringen.
Om haar taak uit te voeren heeft de TAW werk- en projectgroepen
samengesteld uit vertegenwoordigers van rijk, provincies en
waterschappen,
technische instituten en adviesbureaus.
Als
werkorgaan (administratief-technische ondersteuning) fungeert de
Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat.
Waarom grootschalig onderzoek?
In het kader van de werkzaamheden voor de Leidraad Toetsing heeft
de TAW-werkgroep A (Belastingen en Bekledingen) een onderzoeksprogramma voor het uitvoeren van grootschalige proeven
vastgesteld. In een drietal artikelen zal verslag worden gedaan
van een aantal onderzoeken betreffende taludbekledingen van
zeedijken. In de artikelen zal worden ingegaan op de probleembeschrijving, de opzet van het proevenprogramma en de (voorlopige) resultaten van de onderzoeken. Het betreft:
- de stabiliteit van blokken op klei en de reststerkte van de
klei;
- het gedrag onder golfbelasting en de reststerkte van asfaltbetonbekledingen;
- het gedrag onder golfbelasting en de reststerkte van gras op
klei en verificatie van golfoverslagformules.
De artikelen verschijnen om organisatorische redenen niet in
dezelfde volgorde als waarin de betreffende onderzoeken hebben
plaats gevonden. Van de verschillende onderzoeken zijn gedetailleerde verslagen gemaakt. Er zijn twee videobanden van de
onderzoeken samengesteld voor in het onderwerp geinteresseerde
technici. De videobanden zijn getiteld: "Bekledingen van zeedijken" en "Zicht op debieten". Nadere informatie is te verkrijgen
bij het technisch secretariaat van de TAW.
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Alle onderzoeken zijn uitgevoerd in de Deltagoot van het
Waterloopkundig Laboratorium. In deze goot kan het gedrag van
bekledingen vrijwel op schaal 1:1 worden nagebootst. Dit was
nodig omdat er in de xneeste gevallen nog geen duideli jkheid
bestaat over de schademechanismen. Daardoor zijn hiervoor geen
schaalregels bekend. Dit geldt ook voor het gedrag en de sterkteeigenschappen van klei en gras. Daarnaast kunnen in een grootschalig model wetmatigheden worden gecontroleerd, die zijn
afgeleid op basis van theorie en onderzoek in kleinschalige
modellen. Dit betreft bijvoorbeeld golfklappen en golfoverslag.

Algemene proefopstelling en proevenprogramma.
De Deltagoot is ca. 200 m. lang, 5 m. breed en 7 m. diep. Met
behulp van een golfschot aan het ene eind kunnen regelmatige en
onregelmatige golven worden opgewekt van dezelfde grootte als
voor kunnen komen aan de kust bij stormen. Aan het andere eind
van de goot kunnen de te beproeven constructies worden gebouwd.
Uit kostenoverwegingen werden de proefopstelling en het proevenprogramma zodanig ingericht dat er slechts een keer een dijkprofiel hoefde te worden aangelegd. De volgorde van de te onderzoeken taludbekledingen is zo gepland dat kosten en tijd
geminimaliseerd werden.
Gekozen is voor een dijkprofiel met een kruin op 8,75 m. hoogte
ten opzichte van de bodem van de goot. Het buitentalud kreeg een
helling van 1:4. Hiervoor is gekozen omdat deze helling ook in
de praktijk veel voorkomt.
De kern van het dijkprofiel bestond uit zand, dat in lagen van
0,50 m. is aangebracht en verdicht.
In het zandlichaam is een drainage aangebracht zodat de freatische lijn in het zand beheerst kon worden.
Op het zandlichaam is de asfaltbetonnen bekleding aangebracht
waarna het proevenprogramma van asfaltbeton kon worden afgewerkt.
Deze proeven werden als eerste uitgevoerd omdat delen van de
asfaltbetonnen bekleding gehandhaafd konden worden bij de andere
onderzoeken. Na het onderzoek van de asfaltbekleding is een deel
daarvan verwijderd en vervangen door plakken klei, afkomstig uit
bestaande zeedijken. Deze klei werd bekleed met betonnen blokken.
Na het afwerken van het onderzoeksprogramma voor blokken op klei
werd de klei geheel verwijderd,
evenals de nog aanwezige
asfaltbekleding op de kruin en het binnentalud. Ten behoeve van
het onderzoek van de grasbekleding en de overslagproeven werd de
kruin verlaagd tot 7 m. en kreeg een breedte van 2 m. Het
binnentalud kreeg een helling van 1: 2,5 . Evenals voor het
onderzoek "blokken op klei" zijn plakken klei met gras uit een
zeedijk ingebouwd, zodat een geheel groene dijk beproefd kon
worden. Slechts de onderste paar meters van het buitentalud
bleven voorzien van de asfaltbetonnen bekleding. Op deze groene
dijk werden duurproeven uitgevoerd om het gedrag van gras te
bestuderen en werden golfoverslagproeven uitgevoerd om de
overslagformules te verifieren en de sterkte van het binnentalud
te testen.

Stabiliteit van blokken op klei en reststerkte van klei.
Probleembeschrijving. Structuurvorming van klei.

Er is in het verleden veel onderzoek gedaan naar het gedrag van
steenzettingen bestaande uit een toplaag van regelmatige
natuurstenen of betonnen elementen op een filterlaag van
granulair materiaal. Het inzicht in de mechanismen die de
stabiliteit van deze constructie bepalen is aanzienlijk verdiept.
Op basis van dat inzicht en van grootschalig modelonderzoek in
1982 werd verwacht dat de constructie "blokken op klei" zeer
stabiel zou zijn. Bovendien bleek toen dat "kale" klei (zonder
toplaag) ook zeer langdurig intact bleef onder zware golfaanval.
Voorwaarde is wel dat een erosiebestendige soort klei gebruikt
wordt. De ervaring leert echter dat dit soort constructies na
verloop van tijd (5-15 jaar) toch instabiel worden. Bij stormen
ontstaan regelmatig gaten in de bekleding, die in korte tijd
(enkele uren) kunnen leiden tot diepe gaten. Deze instabiliteit
is waarschijnlijk het gevolg van holten in de kleilaag onder de
blokken, die geleidelijk ontstaan. Bij het onderzoek van 1982 is
de kleilaag in lagen van 0,25 m. aangebracht en verdicht onder
optimale omstandigheden. De klei vormde aldus een vrijwel
massieve ondergrond waarin geen overdrukken op kunnen treden die
de blokken van de steenzetting omhoog kunnen duwen. De eigenschappen van klei kunnen echter in de loop van de tijd wijzigen
onder invloed van onder andere droging en langdurige wisselingen
in temperatuur en vochtigheid, de afwisseling van zout zeewater
en zoet regenwater, enzovoort. Ook is klei in de huidige praktijk
zelden homogeen. Vaak komen insluitingen voor van zand en humus,
schelpen en hout. Ten slotte is de verdichting in de praktijk
niet altijd optimaal. Als gevolg van al deze invloeden verliest
de klei na verloop van tijd zijn massieve, samenhangende
karakter, waarbij een systeem van spleten en scheuren ontstaat.
Klei aan de oppervlakte van deze spleten en scheuren ondergaat
onder invloed van water en lucht chemische veranderingen en kan
de binding met omgevende deeltjes verliezen en aldus makkelijk
worden meegevoerd met langsstromend water. Zo kunnen spleten en
scheuren groeien en de samenhang in de klei verder verminderen.
Dit proces heet structuurvorming. Veldonderzoek heeft aangetoond
dat klei in de getijzone weinig gestructureerd is, omdat vochten zoutgehalte van de klei daar vrijwel constant zijn. Structuurvorming treedt vooral op in de zone boven het dagelijks getij.
Deze structuurvorming kan belangrijke consequenties hebben voor
de stabiliteit van blokken op klei en voor de reststerkte van de
klei.
Daarnaast komen veel steenzettingen voor, bestaande uit een
toplaag van natuurstenen of betonnen elementen op een filterlaag,
waarbij de filterlaag weer op een kleilaag ligt. Bij onvoldoende
sterkte van toplaag en filterlaag fungeert de kleilaag als een
laatste verdedigingsbastion. Ook voor dit soort constructies is
het van belang te weten wat de reststerkte van de kleilaag is.
Wat is de reststerkte van een kleilaag?
Met reststerkte van klei onder steenzettingen wordt het volgende
bedoeld. Als door een of andere oorzaak een gat in de toplaag (en
de eventuele filterlaag) wordt geslagen hoeft de stabiliteit van
de dijk nog niet onmiddellijk bedreigd te worden. Het kan immers
nog uren duren voordat de kleilaag is weggeslagen en het
zandlichaam vrijkomt. Pas wanneer het zandlichaam aan golven komt
bloot te staan wordt de dreiging van inundatie groot, omdat zand
snel erodeert. De tijd die verstrijkt tussen het ontstaan van het

eerste gat in de toplaag en het moment, waarop de kuil in de
kleilaag het zandlichaam heeft bereikt, wordt de reststerkte van
de klei genoemd. De conclusie van bovenstaande beschouwingen is
dat voor het onderzoek de klei in het model niet in dunne lagen
moet worden aangebracht en onder gunstige omstandigheden
verdicht. Integendeel, er moet gebruik gemaakt worden van
kleilagen die reeds jaren geleden zijn aangelegd en waarin de
structuurvorming zijn werk heeft kunnen doen.
Besloten werd het onderzoek uit te voeren met "ongeroerde" klei
uit bestaande bekledingen van zeedijken.
Opbouw van de dijkbekleding in de goot.
Daarom zijn grote plakken klei gestoken uit dijken bij Kruiningen
en Perkpolder en in het grootschalig model gebracht. De beide
soorten klei behoorden tot de goed tot matig erosiebestendige
kategorieen. De plakken klei waren 0.80 a 0,90 m. dik en 2.50 m.
breed en lang. De plakken uit Kruiningen en die uit Perkpolder
werden in het model naast elkaar gelegd, zodat vergelijking van
het gedrag van de twee soorten klei mogelijk was. De plakken
moesten zo groot mogelijke afmetingen hebben om te verzekeren dat
de klei zo ongeroerd mogelijk in het model zou kunnen worden
onderzocht. Hierdoor werd ook bereikt dat de klei op realistische
wijze door de golven werd belast. In samenwerking met de aannemer
is een methode ontwikkeld om aan deze eisen te voldoen. De klei
was zeer bros. Er ontstonden scheuren bij de geringste aanraking.
Dit was met name het geval bij de goed erosiebestendige (vette)
klei. Opgemerkt wordt dat de ontgraving plaats vond in September
1991 na een zeer droge zomer. In ieder geval is het duidelijk dat
de klei sterk gestructureerd was.
De plakken klei zijn in het talud van de dijksectie in de
Deltagoot aangebracht nadat het proevenprogramma voor het
asfaltonderzoek was afgerond. Dat was enige maanden na het steken
van de plakken klei. In de tussentijd is een methode bedacht om
het effect van de verstoring van de klei als gevolg van het
snijden en transporteren te beperken. Vooral de randen van de
plakken waren ernstig "aangevreten". Besloten werd deze randen
weg te snijden en het resterende blok enkele centimeters samen
te persen, zodat er geen open scheuren in de klei meer voorkwamen. Ook werden speciale maatregelen genomen om de blokken
"naadloos" op elkaar te laten aansluiten. Deze maatregelen
bestonden uit het volledig inpakken van de zijkanten met zeer
stijve schotten. Na het aldus inbouwen van de plakken klei was
de bovenkant verre van glad. Omdat zowel de Kruininger als de
Perkpolder klei behoorlijk vet en droog waren was het egaliseren
een probleem. Uiteindelijk werd besloten de egalisering te
bewerkstelligen met behulp van kruimelklei, een methode die ook
in de praktijk regelmatig is toegepast.
Op de kleilaag werden betonnen elementen van 0,20 m. dik en 0.50
m. lang en breed gelegd. De elementen werden koud tegen elkaar
geplaatst, zodat de spleetbreedte zeer gering (ca. 0,5 mm.) was.
Omdat de verplaatsing van blokken door inklemming met de buren
verhinderd kan worden zijn een aantal blokken ca. 5 mm. smaller
en korter gemaakt. Van deze blokken konden de verplaatsingen
worden gemeten. Een aantal van deze blokken was ook nodig om de
erosie tijdens het proevenprogramma te kunnen volgen. Deze
blokken konden tussen de proeven door worden gelicht en het kleioppervlak kon worden gelnspecteerd. De grotere spleten zijn

enerzijds gunstig voor de stabiliteit omdat overdrukken beperkt
worden, anderzijds ongunstig omdat het water meer vat krijgt op
de klei en erosie sneller kan optreden.
Instrumentatie.
Ten behoeve van de latere interpretatie en modelvorming zijn
tijdens de proeven allerlei metingen verricht. Zo zijn waterspanningsmeters aangebracht op en onder de blokken van de steenzetting. Ook zijn verplaatsingsmeters opgesteld om de grootte van
verplaatsingen van de blokken te kunnen meten. Ook in de kleilaag
zijn op ca. 0,20 en 0,50 m. diepte waterspanningsmeters aangebracht .
Het proevenprogramma•
Onderzoek stabiliteit van blokken op klei.
De stabiliteit van blokken op klei is als volgt onderzocht: Uit
oude onderzoeken naar de stabiliteit van blokken op een filter
is bekend dat de stabiliteit uitgedrukt kan worden in de
golfhoogte waarbij een blok van de steenzetting wordt opgedrukt.
Het is uit die onderzoeken gebleken dat deze maatgevende
golfhoogte afhankelijk is van het relatieve verschil in dichtheid
(A) van de blokken en van het water, de dikte D van de blokken,
van de golfsteilheid (H/L) en van de taludhelling (tana). In de
golfsteilheid is het effect van de golfperiode (ofwel van de
golflengte) verdisconteerd. Deze afhankelijkheid kan worden
uitgedrukt in de dimensieloze parameter voor de golfhoogte
waarbij schade optreedt, H/AD, en de eveneens dimensieloze
brekerparameter £.
Deze afhankelijkheid levert voor elke
constructie een speciale grafiek op. De vorm van de grafiek is
afhankelijk van de overige constructie-eigenschappen zoals
doorlatendheid van top- en filterlaag en de dikte van de
filterlaag. Ook voor de blokken op beide kleilagen kan dus
experimenteel gezocht worden naar de relatie tussen de dimensieloze schadegolfhoogte H/AD hij een gegeven brekerparameter $. Dit
levert voor de blokken op beide kleisoorten een bepaalde grafiek.
Deze grafiek is bepaald door de bekleding te belasten met een
serie regelmatige golven met bekende golfhoogte en -periode.
Begonnen wordt met een lage golfhoogte. Als de zetting stabiel
blijkt wordt de golfhoogte verhoogd. Dit gaat door tot een
golfhoogte bereikt wordt waarbij een of meer blokken gaan
bewegen. Vervolgens wordt een golf met een andere periode gekozen
en wordt weer afgetast hoe groot de schadegolfhoogte is.
Behalve proeven met blokken op een zo goed mogelijk geegaliseerde
klei zijn er ook proeven uitgevoerd waarbij opzettelijk enkele
geulen en gaten zijn aangebracht in de oppervlakte van de klei.
Onderzoek reststerkte.
De reststerkte van de klei is onderzocht nadat de blokkenbekleding verwijderd was. Omdat de proeven niet herhaald kunnen worden
als de kleilaag tot op de zandkern is geerodeerd, konden slechts
twee series reststerkteproeven worden uitgevoerd: een met een
hoge waterstand (5 m. t.o.v. de gootbodem) en een met een lagere
waterstand (3,5 m. t.o.v. de gootbodem). Om voldoende informatie
te hebben ten behoeve van latere interpretatie en modelvorming
werd eerst een serie niet-destructieve proeven uitgevoerd.
Gedurende korte tijd (ca. 10 minuten) werden regelmatige golven

met beperkte golfhoogte opgewekt. Hierbij warden metingen
verricht van de waterspanningen op het talud en van de waterspanningen in de klei. Na de niet-destructieve proeven warden de
hogere (onregelmatige) golven op het talud losgelaten. Bij de
hoge waterstand was de maatgevende golfhoogte ca. 1,50 m. en bij
de lage waterstand 1,00 m. Ook hierbij warden metingen verricht.
Het golven ward periodiek onderbroken om de opgetreden erosie te
meten en in (video)beeld vast te leggen.
Resultaten van het onderzoek.
Stabiliteit van blokken op klei.
De grafieken van de dimensieloze golfhoogte waarbij blokken gaan
bewegen als functie van de brekerparameter tonen aan dat blokken
op gestructureerde klei, zoals die aangebracht is in dit
onderzoek, veel minder stabiel zijn dan blokken aangebracht op
"verse", goed verdichte klei. Uit voorgaande beschrijving is wel
duidelijk dat als gevolg van het snijden en transporteren van de
plakken klei de samenhang van de klei wellicht minder is geworden
dan aanwezig is in de praktijk. Ook de spleten tussen de betonnen
blokken op een groot aantal plaatsen in het modeltalud, nodig om
verplaatsingen van blokken en erosie van de kleilaag vast te
kunnen stellen, kunnen minder gunstig zijn voor de stabiliteit.
Anderzijds was het gedrag van het model op veel punten in
overeenstemming met de werkelijkheid. Na verloop van tijd
ontstaan soms ruime spleten tussen de blokken en bij betrekkelijk
lichte stormen worden al blokken uit de zetting gelicht.
Bovendien is het aannemelijk dat de oude proeven met "verse" goed
verdichte klei een te optimistisch beeld geven. De verkregen
krommen geven in ieder geval een ondergrens voor de werkelijke
stabiliteit van blokken op (gestructureerde) klei.
De kunstmatig aangebrachte geulen en gaten hadden merkwaardig
genoeg weinig invloed op de stabiliteit van de blokken.
Reststerkte van klei.
De reststerkte kon voor twee golfhoogten worden bepaald. Bij
golven van 1,50 m. duurde het 2 uur voordat de gestructureerde
kleilaag van 0,80 m. was weggeslagen, bij golven van 1,00 m. ruim
3 uur. Voor de vettere klei was het tempo lets hoger dan voor de
klei met lets meer zand. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt
door de grotere mate van structuurvorming in vettere klei. In
alle gevallen is de snelheid waarmee de diepte van het gat
toeneemt aanvankelijk 0,25 a 0,50 m. per uur, maar als het gat
wat dieper is neemt de groeisnelheid soms af. Op grond van deze
en andere gegevens is ten behoeve van de Leidraad Toetsing een
tabel samengesteld, waarmee de reststerkte van de klei geschat
kan worden, afhankelijk van de digging t.o.v. gemiddeld hoog
water, de erosiebestendigheid van de klei en de golfhoogte.
Hoewel de reststerkte voor hoog op het talud gelegen bekledingen
van blokken op klei dus relatief kort is, moet bedacht worden dat
deze hoge golven slechts voorkomen aan de kust, en dat de
waterstand dus telkens als gevolg van het getij verandert. In de
concept Leidraad Toetsing is een methods aangegeven om daarmee
rekening te houden.
Verdere uitwerking en theorievorming.
Omdat het aantal proeven wegens de hoge kosten beperkt is, is het

van belang alle meetgegevens nauwkeurig te analyseren en met
behulp van theoretische modellen te interpreteren. Als de
theoretische modellen voldoende kloppen met de metingen kunnen
meer kwantitatieve uitspraken gedaan worden over de stabiliteit
van blokken op klei en over de reststerkte van verschillende
typen klei. Met de huidige kennis kunnen slechts zeer globaal
uitspraken gedaan worden.
Enige van de theoretische modellen waarmee thans geprobeerd wordt
een kwantitatieve interpretatie van de metingen te geven zijn
de leklengte theorie voor de stabiliteit van de toplaag en de
consolidatietheorie voor de reststerkte.
De leklengtetheorie is afkomstig uit het onderzoek naar de
stabiliteit van steenzettingen met een filterlaag. Als gevolg van
de overdracht van golfdrukken via de porien in het filter kunnen
de waterdrukken in het filter plaatselijk groter zijn dan het
eigen gewicht van de toplaag en het water daarboven. Daardoor kan
een blok uit de zetting gedrukt worden. Deze theorie en rekenmethode zijn beschreven in het CUR/TAW-"Handboek voor de dimensionering van gezette taludbekleding" en ook uitgewerkt in het pcprogramma ANAMOS. Volgens deze theorie is de constructie "blokken
op klei" zeer stabiel, omdat de doorlatendheid van de kleilaag
zeer gering is. Als er echter geulen ontstaan in het kleioppervlak onder de blokken zouden de golfdrukken overgedragen
kunnen worden door de geulen. Afhankelijk van de afmetingen van
de geulen werken de geulen als een filterlaag met een bepaalde
dikte en doorlatendheid. Het probleem wordt dan verplaatst naar
de vraag waardoor de afmetingen van de geultjes bepaald worden.
Betreffende de reststerkte van klei wordt thans onderzocht of er
mogelijkheden zijn de waterdrukken in de spleten van de gestructureerde klei te berekenen, die het gevolg zijn van brekende
golven. Daarnaast moet de sterkte van de samenhang tussen de
brokken klei in rekening worden gebracht. Gebleken is dat de
waterspanningsmeters in de klei een moeilijk te voorspellen
patroon volgen. Deze waterspanningen zijn het gevolg van de in
de tijd varierende drukverdeling over het talud en de voortplanting van deze drukken in de klei. Om deze drukvoortplanting te
berekenen kan gebruik worden gemaakt van de consolidatietheorie.
In de consolidatietheorie wordt rekening gehouden met de
elasticiteit van het korrelskelet van de klei en met de elasticiteit van het porienwater. Hierin dient echter rekening te worden
gehouden met de invloed van de afmetingen van de spleten tussen
de kleibrokken en met de afmetingen van de kleibrokken zelf. Het
zal daarom nodig zijn rekenmodellen te gebruiken, waarin deze
brokken geschematiseerd kunnen worden. Als de waterdrukken goed
berekend kunnen worden moet nog een model voor de sterkte van de
klei worden gemaakt. Want het is wel gebleken dat de gemeten
overdrukken van het water in de klei voldoende zou moeten zijn
om de klei in brokken op te tillen. Er is echter kennelijk een
sterke samenhang tussen de aggregaten in de klei, die voorkomt
dat de klei in slechts enkele golven volledig uit elkaar valt.

Betekenis voor de praktijk.
In Zuidwest Nederland liggen tientallen kilometers zeedijken met
een bekleding van blokken op klei. Regelmatig worden er gaten in

de bekleding geslagen. Het grootschalig onderzoek bevestigt dat
de stabilteit van blokken op klei in veel gevallen niet groot is,
terwijl ook de reststerkte gering is. De TAW voert thans samen
met de Unie van Waterschappen een praktijkproef uit, waarin
onderzocht wordt of er praktische maatregelen getroffen kunnen
worden om de geulvorming te voorkomen en daardoor de stabiliteit
van de blokken te verbeteren. Enkele van deze maatregelen zijn
ook in de Deltagoot beproefd. In een afzonderlijk artikel zal te
zijner tijd over de resultaten van modelproeven en praktijkproeven worden gerapporteerd.
Ir. B.P. Rigter is werkzaam als senior wetenschappelijk onderzoeker waterbouw bij de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat.
Drs. G.A.M. Kruse is werkzaam als adviseur strategisch onderzoek
bij Grondmechanica Delft.
Ir. M. Klein Breteler is werkzaam als segmentleider waterbouwkundige constructies bij Waterloopkundig Laboratorium, locatie "de
Voorst".

Enkele verklaringen van symbolen en termen.
De dimensieloze schadegolfhoogte H/AD (H over delta-D) is de
verhouding tussen de golfhoogte H, waarbij schade optreedt
(blokken gaan bewegen) en het product van het relatieve dichtheidsverschil A en de dikte van de toplaag D. Het relatieve
dichtheidsverschil
A is gedefinieerd als het verschil
in
dichtheid van het materiaal van de toplaag, ps, en van het (zeeof rivier-) water, pw, gedeeld door de dichtheid van het (zee- of
rivier-) water:

A = (ps “ P„)/Pw
De brekerparameter $ is de verhouding tussen de tangens van de
hellingshoek a en de wortel uit de golfsteilheid H/L, dus:
£ = tan( a) /•/ (H/L)
Hierin is H de golfhoogte en L de golflengte op diep water. De
brekerparameter is dus evenredig met de wortel uit de golflengte.
Omdat er een verband is tussen de golflengte en de golfperiode
T is de brekerparameter ook recht evenredig met de periode T. Het
bedoelde verband tussen de golflengte en golfperiode voor diep
water wordt gegeven door:
L = gT2 /27T (=1,56T2)
waarin g de versnelling van het zwaartekrachtveld is.

