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SAMENVATTING:
In 1998 is WL een samenwerkingovereenkomst aangegaan met DWW om te komen tot een
gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe kennis en produkten in de waterbouwkunde, passend
binnen de kerntaken van Rijkswaterstaat en de missie van WL als GTL
Dit rapport heeft betrekking op de activiteiten in 1999 van het deelproject nummer 5, waarbij
3D-modellering van stroming en morfologische processen nabij waterbouwkundige constructies
voorop staat. In samenspraak met DWW is destijds gekozen om als basis voor de studie de
problematiek rondom kribben te beschouwen. Ook in het kader van de huidige aandacht, die
bestaat voor het beheer en onderhoud van de kribben langs de grote Nederlandse rivieren. Tot
nu toe waren uitvoeringstechnische eisen maatgevend voor de afmetingen van kribben. Op dit
moment is echter behoefte aan meer inzicht in de werking van kribben, zodat de aanleg en het
beheer geoptimaliseerd kunnen worden. Daarom moet een hulpmiddel beschikbaar komen om
de effecten van ontwerp-alternatieven en beheersmaatregelen te kunnen beoordelen.
Doel van het onderzoek in 1999 is tweeledig. Aan de ene kant is het doel zo nauwkeurig
mogelijk het detailstroombeeld rond een krib te simuleren. Daarnaast is het voor DWW van
belang om te bepalen of en hoe Delft3D ingezet kan worden bij de studie naar de effectiviteit
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In 1998 is WL een samenwerkingovereenkomst aangegaan met DWW om te komen tot een
gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe kennis en produkten in de waterbouwkunde,
passend binnen de kerntaken van Rijkswaterstaat en de missie van WL als GIT. In het kader
van deze samenwerkingsovereenkomst zijn vijf deelprojecten gedefinieerd, die in de
periode 1998 - 2001 uitgevoerd zullen worden.
1. Numeriek model voor brekende golven
2. Ondiepe voorlanden
3. Steenstabiliteit
4. Inundatie van dijkringen
5. Modellering van stroming
Dit rapport heeft betrekking op de activiteiten in 1999 van het deelproject nummer 5,
waarbij 3D-modellering van stroming en morfologische processen nabij waterbouwkundige
constructies voorop staat. In samenspraak met DWW is destijds gekozen om als basis voor
de studie de problematiek rondom kribben te beschouwen. Ook in het kader van de huidige
aandacht, die bestaat voor het beheer en onderhoud van de kribben langs de grote
Nederlandse rivieren. Tot nu toe waren uitvoeringstechnische eisen maatgevend voor de
afinetingen van kribben. Op dit moment is echter behoefte aan meer inzicht in de werking
van kribben, zodat de aanleg en het beheer geoptimaliseerd kunnen worden. Daarom moet
een hulpmiddel beschikbaar komen om de effecten van ontwerp-alternatieven en
beheersmaatregelen te kunnen beoordelen.
Dit project wordt opgedragen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met RWS
DWW, zoals verwoord in het contract dat 15 januari 1998 ondertekend is. Het betreft bier
document DWW-13 82, Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit project is daarin genoemd
als project 5 (pag. 36 e.v.).
Van de zijde van DWW wordt het project geleid door ir. P.K. Klok en drs. N.M. Kruyt en
van de zijde van WL wordt het project geleid door ir. R.J. de Jong. Als projectingenieur is
ir. S.A.H. van Schijndel toegevoegd aan het team. Zij is ook verantwoordelijk geweest voor
voorliggende rapportage. Naast bovengenoemde personen is in het project gebruik gemaakt
van de expertise van een aantal personen binnen WL. Op het gebied van numerieke
modellen is prof. dr. ir. G.S. Stelling te noemen en op het gebied van turbulentiemodellering
dr. ir. R.E. Uittenbogaard. De berekeningen zijn gemaakt door drs. R.C. Agtersloot.
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Opzet samenwerkingsverband

In eerste instantie is in 1998 een inventarisatie gemaakt van de bestaande 3D
rekenmodellen. Geen van de toen beschikbare pakketten bleek in staat te zijn alle
benodigde functionaliteiten te leveren. Het grote voordeel van DelfBD is dat het, in
tegenstelling tot de meeste andere 3D-pakketten, geschikt is om morfologische
berekeningen te maken. Het berekenen van morfologische verschijnselen rondom kribben is
een van de doelstellingen van het samenwerkingsverband. Dat is een van de redenen
geweest dat destijds de keuze op Delft3D is gevallen.
Een ander voordeel is dat eenvoudig gebruik gemaakt kan worden van de vele
onderzoeksversies van DelföD omdat het door WL ontwikkeld is.
Voor wat betreft het verloop van het project kan grofweg onderstaande fasering worden
aangehouden. In hoofdstuk 5 wordt hierop nog in detail teruggekomen.
1998

Definitiestudie

1999

Opzetten model en maken proefberekeningen stroming
Definitiestudie activiteiten 2000

2000

Koppeling met morfologie

2001

Maken berekeningen, analyse en rapportage

1.3

Opzet studie 1999

Zoals reeds genoemd, heeft de definitiestudie van 1998 tot doel gehad een inventarisatie te
maken van de mogelijkheden die er op dat moment bestonden om stroming en morfologie
rondom constructies te berekenen en om een keuze te maken voor een rekenpakket waar in
de toekomst mee zou kunnen worden gewerkt. Nadat de keuze op Delft3D was gevallen, is
bekeken wat de mogelijkheden en geplande ontwikkelingen waren. Op basis van deze
kennis is een lijn uitgezet voor 1999.
Oorspronkelijk zou gebruik gemaakt worden van de nieuwe WAQUA-modelschematisatie
van de Rijntakken en van stroommetingen in het prototype. Omdat beide echter niet op
korte termijn beschikbaar waren, is begin 1999 gekozen voor het rekenkundig modelleren
van het schaalmodel bij de Technische Universiteit Delft zoals dat beschreven staat in
hoofdstuk 5. Het stroombeeld in het schaalmodel dient als voorbeeld voor de
rekenresultaten. Voordat begonnen kon worden met de berekeningen is een kleine studie
uitgevoerd naar de gevoeligheid van de roosteroriëntatie voor de stromingsverschijnselen
die kunnen optreden bij de berekening van stroming rondom kribben.
In de eerste fase van de studie van 1999 zijn hydraulische berekeningen gemaakt met
Delft3D-flow en Delft2D-rivieren om een helder beeld te krijgen van de sterke punten en de
knelpunten met betrekking tot het rekenen rondom constructies. De resultaten van deze
berekeningen dienden als basis voor verdere stappen in het project. In eerste instantie was
een duidelijke plaats ingeruimd voor de onderzoeksversie van DelföD, waarbij niet wordt
uitgegaan van hydrostatische drukverdeling.
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De gedachtengang die hieraan ten grondslag ligt was als volgt:
-

met name de slromingsverschijnselen rondom een krib worden verwacht duidelijk te
worden beïnvloed door de niet-hydrostatische drukverdeling ter plaatse

-

alhoewel de invloed van de drukverdeling op enige afstand van de constructie zeker zal
reduceren is daarvoor geen maat bekend

-

het lokaal stroomgedrag bij de kribkop lijkt van belang voor de vorming van de
nabijgelegen lokale beddingligging

Analyse van de resultaten en bestudering van het stroombeeld in het schaalmodel lieten zien
dat de stromingsverschijnselen in het kribvak, bij niet-overstroomde kribben, in verreweg
het grootste deel van het kribvak tweedimensionaal zijn. Dit heeft er toe geleid dat de
nadruk in de tweede fase van de studie toch meer is gelegd op het op de juiste wijze
benaderen van de uitwisseling van de hoofdstroom en de stroming in het kribvak. De
simulatie hiervan was in eerste instantie onbevredigend. De snelle ontwikkeling van Large
Eddy Simulation (LES) in combinatie met de standaardversie van Delft3D (mèt
hydrostatische drukverdeling) heeft geleid tot het geven van voorrang aan deze wijze van
rekenen.
Uiteindelijk is de studie in 1999 onder te verdelen in drie fasen:
1. Opzetten rekenmodel en basisberekeningen Delft3D en Delft2D-rivieren
2. Berekeningen met LES
3. Doorkijk 2000
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Op dit moment is het niet mogelijk om de aanleg en het onderhoud aan kribben langs de
Nederlandse rivieren optimaal uit te voeren. Hiervoor ontbreekt het ons onder andere aan de
juiste rekenmodellen. De mogelijkheden om het 3D-stroombeeld en de daarmee
samenhangende morfologische processen nabij constructies te berekenen zijn nu nog
beperkt. Met name de interactie tussen de hoofdstroom en de stroming in het kribvak, de
morfologische ontwikkelingen als gevolg hiervan en de invloed die dat heeft op de
morfologische ontwikkelingen in de rivier worden nog niet naar volle tevredenheid
beschreven.
Bij de beheerder bestaan thans drie specifieke vragen ten aanzien van kribben:
• Vanuit de hoogwaterproblematiek is het wenselijk de kribben te verlagen. Wat voor
invloed heeft dat op de beschikbare diepte voor de scheepvaart? De beheerder wil een
instrument om deze diepte te bepalen. De verwachting is dat de krib bij verlaging minder
efficiënt wordt als het gaat om het instandhouden van de scheepvaartgeul.
• Een groot deel van de kribben langs Nederlandse rivieren heeft last van achterloopsheid.
Waar wordt dit door veroorzaakt en wat er aan te doen? De theorie op dit moment is dat
dit veroorzaakt wordt door een combinatie van scheepsgolven die het begin van de krib
vernielen en erosie tijden hoogwaterafvoer.
• De huidige kribconstructie brengt een aantal nadelen met zich mee. In § 3.2 wordt hierop
meer in detail ingegaan. Mogelijk zullen in de toekomst andere constructiemethoden
worden toegepast. Wat is de invloed van deze aanpassingen op de waterbeweging en de
morfologie?

2.2

Doelstelling

Doel van het onderzoek in 1999 is tweeledig. Aan de ene kant is het doel zo nauwkeurig
mogelijk het detailstroombeeld rond een krib te simuleren. Daarnaast is het van belang om
te bepalen of en hoe DelfBD ingezet kan worden bij de studie naar de effectiviteit van
kribben. Vanuit deze doelen is het wenselijk de resultaten van de berekeningen te kunnen
vergelijken met metingen.
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Kribben
3.1

Waterbeweging rond kribben

Om het stroombeeld en de morfologische processen rond kribben te kunnen beschrijven met
behulp van een 3D-rekenmodel is het noodzakelijk een overzicht te geven van de
verschijnselen die een rol spelen bij de stroming rondom kribben. Wanneer in detail naar de
stroming rond een krib gekeken wordt, valt een aantal aspecten op. Aan de hand van
onderstaande Figuur 3a zullen deze in het kort besproken worden.
stroomrichting

20
T

50

hoofdstroom
loslating
grote horizontale neer
overstroming en droogval
versnellingsgebied

50 m
r-^d ontgronding

L'.'. I aanlanding

aile maten in meters

Figuur 3a Stromingen nabij en tussen kribkoppen en de gevolgen daarvan [Verheij, 1997]
In principe is rond kribben sprake van twee soorten neren, horizontale neren tussen twee
kribben in het kribvak (® + ©) en kleinere verticale neren aan de benedenstroomse zijde
van de kribkop(©), beide te zien in bovenstaande figuur. De grote horizontale neren
ontstaan in de ruimte tussen de kribben en worden aangedreven door de hoofdstroom (©) in
de rivier. Een horizontale neer wordt hier gedefinieerd als een draaiende watermassa (al of
niet aangedreven door de omgeving) met de stroomkromming in het horizontale vlak en een
verticale as.
De kleinere neren ontstaan in de vrije grenslaag tussen de hoofdstroom en de grote neren, in
de loslaatgebieden van de stroming vlak langs de kribkoppen en bij overstroming van de
kribkruin. Deze kleine neren hebben diverse richtingen afhankelijk van de wijze waarop
loslaten plaatsvindt. Bij lage waterstanden zullen dat scheve richtingen zijn met een
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aanzienlijke verticale component vlak bij de kribben en een meer horizontale component op
enige afstand. Bij hoge waterstanden zullen de kribben overstromen en zal de verticale
component meer voor gaan komen omdat achter de krib wervels met een horizontale as
zullen ontstaan.
Een ander aspect bij het berekenen van stroming rond kribben en minder goed zichtbaar in
bovenstaande figuur, is het aspect dat de kribkruin een helling heeft. Dit kan er toe leiden
dat een deel van de krib als verdronken (onvolkomen) overlaat fungeert en een deel als
volkomen overlaat (©).
Bij het rekenen rondom kribben is het belangrijk dat de verticale versnellingen op de juiste
wijze berekend kunnen worden, dat situaties met Fr * 1 berekend moeten kunnen worden,
dat de energieomzetting in vertragingsgebieden juist berekend moet kunnen worden en dat
in alle gevallen sprake is van turbulente stroming (grote Reynolds-getallen). Daarnaast
moet ook aandacht besteed worden aan de koppeling van het stroombeeld aan de
morfologische processen die zich rond een krib afspelen (zie onderste deel bovenstaande
figuur).

3.2

Kribben in prototype

Op dit moment wordt op de Waal hoofdzakelijk één type krib gevonden, te weten een
ondoorlatende krib met een kern van zand en een bekledingslaag bestaande uit stortsteen
en/of zetsteen. In de afgelopen jaren is gebleken dat deze constructiewijze een aantal
problemen met zich mee brengt.
• de huidige constructietypen kunnen slechts gedurende een beperkt deel van het jaar
gebouwd worden
• de toepassing van een combinatie van bekledingstypen betekent dat ergens op de krib
een kwetsbare overgangsconstructie moet worden aangebracht
Beide nadelen spelen een belangrijke rol zodra de configuratie van de krib gewijzigd moet
worden [Verheij, 1997].
Uitgaande van de bestaande situatie wordt de keuze in kribsoorten beperkt tot drie types: de
conventionele krib met gezette bekledingslaag op de kop, die met een losgestorte kop én de
volledig gestorte krib. Er is voor gekozen dat de configuratie van een bestaande krib op een
tweetal manieren kan worden aangepast. Hierbij blijft het kribbaken op dezelfde plaats. De
krib kan verlaagd worden over de hele lengte en de helling van de kruin en de kribkop
kunnen worden gewijzigd. Deze mogelijkheden worden in onderstaande Figuur 3b
aangegeven. Bij het wijzigen van de helling wordt als uitgangspunt gebruikt dat het
knikpunt op hetzelfde niveau moet blijven als het huidige knikpunt en dat de positie van het
baken ten opzichte van de oever gehandhaafd blijft. De teen van de kribkop heeft wel enige
speling in de orde grootte van 5 tot 10 m afhankelijk van de gewenste afstand van schepen
tot het baken op de krib. De helling van de kribkruin kan variëren als gevolg van de eis dat
de kruin moet aansluiten op het maaiveld of een steilrand. In het algemeen kan gezegd
worden dat de helling van de kribkruin steiler wordt. Op het moment is die helling 1:100 en
in de toekomst zal dat 1:35 tot 1:50 zijn.
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Figuur Sb Basiskrib met mogelijke wijzigingen
Kribben die op het moment niet goed functioneren kunnen in de toekomst ook verlengd of
verkort worden (dan verandert de positie van het baken wel)

3.3

Metingen in prototype

Om de resultaten van de berekeningen te kunnen beoordelen in vergelijking met de
werkelijkheid is het wenselijk om metingen in prototype te verzamelen. In eerdere
onderzoeken zijn metingen aan kribvakken verricht maar deze hadden vaak betrekking op
de waterbeweging en de morfologische processen als gevolg van voorbijvarende schepen.
Zo zijn bijvoorbeeld eerder prototypemetingen verricht in een kribvak in de Waal nabij
Druten. Deze metingen zijn gebruikt voor een schaalmodelonderzoek naar de invloed van
zesbaksduwstellen op de waterbeweging en de morfologie in een kribvak [Verheij, 1987]. In
veel gevallen is het detailstroombeeld in het kribvak zonder invloed van schepen niet te
bepalen en derhalve zijn deze metingen geen geschikt vergelijkingsmateriaal. (Het
oorspronkelijke plan was een stuk rivier te modelleren naar voorbeeld van een traject in de
omgeving van Dodewaard. Hier wordt een nieuwe krib aangelegd. Deze krib zou dan
dienen als testgeval.)
Gedurende de loop van het project is echter gebleken dat meten in het prototype niet
haalbaar is, zodat is overgestapt op het gebruik van resultaten van een lopend onderzoek
naar kribvakuitwisseling in een schaalmodel in het Laboratorium voor Vloeistofmechanica
aan de Technische Universiteit Delft. In hoofdstuk 5 wordt dit schaalmodel meer in detail
beschreven.
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Delft3D
4.1

Beschrijving programma

Delft3D is het integrale 3D-modellensysteem dat ontwikkeld is door WL | Delft Hydraulics
waarmee in de loop der tijd een grote ervaring is opgebouwd. Het systeem is modulair
opgebouwd en heeft de onderstaande structuur.
DelföD
integraal modellensysteem

Figuur 4a Opbouw integrale modellensysteem Delft3D
Met behulp van de diverse modules kan een groot aantal verschijnselen dat met water te
maken heeft worden gesimuleerd, zoals golven, stromend water, waterkwaliteitsproblemen
en morfologische verschijnselen. Het integrale modellensysteem Delft3D kan worden
toegepast in estuaria, havens, meren en complexe riviersystemen.
De basis van het modellensysteem is de hydrodynamische module Delft3D-FLOW. Alle
andere modules zijn op één of andere manier gekoppeld met deze centrale module. De
hydrodynamische module is in staat om zowel 2D- als 3D niet-stationaire stroming en
transportverschijnselen op een kromlijnig, zogenaamd boundary fitted, rooster te
berekenen.
Delft2D-Rivieren is een subsysteem van het integrale modellensysteem Delft3D, gericht op
een optimale weergave van het overall stroombeeld en de morfologie in rivieren. In
onderstaand schema (zie Figuur 4c) is te zien welke modules Delft2D-rivieren gebruikt.
Voor deze specifieke toepassing voor rivieren wordt gebruik gemaakt van dieptegemiddelde
snelheden (slechts één laag) maar belangrijke 3D effecten zoals spiraalstroming worden
meegenomen door middel van parametrisatie. Voor een wiskundige beschrijving van deze
parametrisatie wordt verwezen naar de Delft3D-FLOW user manual. Hierin staat in detail
beschreven hoe spiraalstroming wordt meegenomen in berekeningen met Delft2D-rivieren
[WL | Delft Hydraulics, 1997]. Voor de berekeningen in deze studie wordt gebruik gemaakt
van zowel Delft2D-rivieren als de meerlaagse optie van Delft3D-FLOW.
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Figuur 4b Positie Delft2D-rivieren in het integrale modellensysteem Delft3D
Zodra meerdere lagen gedefinieerd worden om gebruik te kunnen maken van de
mogelijkheden om 3D te rekenen, wordt gebruik gemaakt van c7-transformatie. Dit betekent
dat het aantal lagen een constante is en dat deze lagen gedefinieerd zijn als een vast
percentage van de diepte (zie ook Figuur 4c). Zodra de waterstand of de bodemhoogte
wijzigt, zal het aantal lagen gelijk blijven maar zal de dikte van de lagen wel veranderen.
Omdat het totaal aantal lagen constant blijft kan een hoge efficiëntie met betrekking tot
rekentijd worden bereikt.

Figuur 4c

Voorbeeld van een rooster met a-transformatie

Zoals al genoemd wordt in de Delft3D-FLOW module gebruik gemaakt van de
ondiep-watervergelijkingen en wordt verondersteld dat de druk hydrostatisch is. Dit stelt
een aantal beperkingen aan de verschijnselen die kunnen worden gesimuleerd. Met name in
de buurt van constructies waar veelal sprake is van discontmuïteiten in de bodem, is de
aanname van hydrostatische drukverdeling niet altijd geldig. In hoeverre de aanname van
hydrostatische drukverdeling effect heeft op de resultaten van de berekeningen is een van
de onderwerpen van deze studie. Dit is ook afhankelijk van de mate van driedimensionaal
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zijn van de waterbeweging in en rondom kribben en welke invloed dit aspect heeft op de
lokale morfologie.
Om de resultaten berekend met het integrale modellensysteem DelfBD te kunnen
visualiseren wordt standaard gebruik gemaakt van GPP (General Post Processing). Hiermee
kunnen de resultaten op diverse manieren gepresenteerd worden. Hierbij moet dan gedacht
worden aan onder andere vectorplots en 2D-contourplots van alle mogelijke parameters.

4.2

Morfologie in standaardversie Delft3D systeem

De mogelijkheden binnen het DelfBD-systeem om grootschalige morfologische effecten in
rivieren te berekenen, beperken zich op het moment tot de versie Delft2D-Rivieren. Binnen
het DelfBD systeem bestaat al wel de mogelijkheid om morfologie in een estuarium te
berekenen. Hierbij wordt echter een benadering toegepast die niet geschikt is voor rivieren.
Dat wordt voor een deel veroorzaakt doordat de transportformuleringen uitgaan van een
gemiddelde snelheid over de verticaal. Het gevolg hiervan is dat de morfologische module
MOR enkel gekoppeld is aan Delft2D-Rivieren en niet aan DelfBD. Op de ontwikkelingen
om Delft3D en MOR te koppelen wordt in de volgende paragraaf nog even kort ingegaan.
Als gesproken wordt over morfologie moet het onderscheid worden gemaakt tussen de
diverse soorten sediment die zich in eenrivierbevinden, ha onderstaand overzicht wordt in
het kort weergegeven welk onderscheid bestaat:
bodemtransport
transport
~,_.„ module)
, ,s
,bodemmatenaal
, v van
, • , (MOR
(herkomst

^mechanisme]

KVZy

zwevend transport
(= suspensietransport)

spoeltransport (SEDmodule)

Figuur 4d Samenstelling sediment in een rivier
De MOR module is in principe ontwikkeld om grootschalige morfologische effecten te
beschrijven in rivieren en is minder nauwkeurig dan de hydraulische module. In MOR
wordt zowel het beddingtransport als het suspensietransport berekend en een nieuwe
bodemligging bepaald. Bij grootschalige effecten moet gedacht worden aan de locatie van
zandbanken en de uitschuring in bochten en dergelijke. MOR is dus niet in staat om
morfologische effecten als duinen, ribbels en lokale ontgrondingen achter kribben, als
gevolg van verhoogde turbulentie, te beschrijven. Dit komt doordat de
transportfonnuleringen uitgaan van dieptegemiddelde omstandigheden. Om een deel van de
kleinschalige effecten (m.n. lokale ontgrondingen) beter te kunnen berekenen moet in eerste
instantie het 3D-stroombeeld berekend kunnen worden en van daaruit zou dan een
koppeling gemaakt moeten worden met morfologie. Op dit moment is nog niet geheel
bekend welke hydraulische verschijnselen verantwoordelijk zijn voor de kleinschalige
morfologie. Het toepassen van een heel fijn grid zal wel helpen in het beschrijven van de
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waterbeweging maar de koppeling naar morfologie blijft een probleem. Bezien moet
worden hoever we hiermee kunnen komen.

4.3

Morfologie in ontwikkelversies van Delft3D systeem

Op dit moment wordt in Delft3D geëxperimenteerd met transportformuleringen gerelateerd
aan het snelheidsprofiel en de turbulentie. Deze transportformuleringen betreffen alleen het
suspensietransport. Juist voor lokale erosie lijkt deze ontwikkeling van belang. Het
stroombeeld wordt beter berekend (3D, al of niet met de aanname van hydrostatische
drukverdeling) en de spiraalstroom wordt ook voor situaties met sterke gradiënten beter
berekend.
In het benedenrivierengebied en in estuaria is het sediment fijn en grotendeels als suspensie
aanwezig. Er zijn zeer recentelijk redelijke resultaten bereikt voor de berekening van lokale
erosie nabij een dam loodrecht op de stroming. Voor een toepassing in dit project moeten
deze ontwikkelingen in de gaten worden gehouden. Er zal nog op terug worden gekomen in
hoofdstuk 9.
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Schaalmodel

5.1

Beschrijving schaalmodel
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Voor vergelijken van de berekeningsresultaten met de werkelijkheid is gebruik gemaakt van
een schaalmodel in het Laboratorium voor Vloeistofmechanica van de Technische
Universiteit van Delft. Het voordeel van het gebruik van een schaalmodel is dat het
stroombeeld niet beïnvloed wordt door morfologie en scheepvaart. Bovendien kan het
driedimensionale stroombeeld kwalitatief goed bestudeerd worden met behulp van het
lokaal injecteren van kleurstof.
Het schaalmodel is een schematische weergave van de helft van de breedte van de Waal
waarin zich vijf kribvakken bevinden. De halve breedte van de rivier plus de breedte van
het kribvak is ongeveer 200 meter. Omdat de facihteit een breedte heeft van 3 m is gekozen
voor een hoogte- en lengteschaal van 3:200. Het model heeft een lengte van 20 m. Aan de
bovenstroomse zijde bevindt zich een smaller stuk waarna het eerste kribvak begint. De
hoofdstroom beslaat in het model 2,25 m en het kribvak heeft een breedte van 75 cm.
Figuur 5a geeft een schematisch beeld van het model.

20 m
<
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Figuur 5a Schematische weergave van het schaalmodel [Lehmann, 1999]
In het schaalmodel zijn geen lokale morfologische verschillen in de bodem aangebracht.
Het rivierbed is geschematiseerd tot een horizontaal vlak. Wel is globaal het onderscheid
aangegeven tussen kribvak en rivier door het kribvak ondieper te maken. La Figuur 5b is een
doorsnede te zien over de breedte van het model. Daarin is ook de helling van de krib
aangegeven. In Figuur 5b is eveneens een bovenaanzicht van de krib te zien.
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krib
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Figuur 5b Doorsnede over de breedte veen de rivier en bovenaanzicht krib [Lehmann,
1999]
Het debiet van de faciliteit is zo ingesteld dat de waterdiepte in het midden van de goot 10
cm bedraagt en de snelheid in de hoofdstroom in de orde van 35 cm/s ligt. In de kribvakken
is de snelheid dan ongeveer een factor 3 kleiner dan in de hoofdstroom en de waterdiepte in
het kribvak is 4 cm. Met deze waarden is het Reynolds getal voldoende groot en komt het
Froude getal overeen met de werkeHjkheid voor zowel de hoofdstroom als het kribvak
[Lehmann, 1999].

5.2

Stroombeeld in schaalmodel (referentie)

niet overstroomde kribben
In het schaalmodel is met name gekeken naar de situatie waarbij de kribben niet
overstroomd zijn. Met behulp van het injecteren van kleurstof in de stroming is zichtbaar
gemaakt dat dit stroombeeld nagenoeg als tweedimensionaal te beschouwen is. Aan de
achterzijde van de krib zijn wel kleine verticale neren zichtbaar maar deze lijken toch
weinig invloed te hebben op de grootschalige neerpatronen in het kribvak.
De grootschalige neerpatronen in het kribvak ontstaan doordat er een snelheidsverschil
bestaat tussen de stroming in de rivier en in het kribvak. Door dit snelheidsverschil ontstaat
er vanaf de kop van de krib een mengzone (vrije grenslaag). Via deze mengzone wordt
water uitgewisseld tussen hoofdstroom en kribvak. De opzet van het schaalmodelonderzoek
was deze uitwisseling tussen rivier en kribvak te kwantificeren.
Voor een algemene beoordeling van het stroombeeld wordt gekeken naar de
tijdsgemiddelde situatie aan de wateroppervlakte. In Figuur 5.1 is een bovenaanzicht
gegeven van de tijdsgemiddelde situatie zoals deze uit de metingen aan het schaalmodel is
gekomen. Deze situatie is berekend aan de hand van metingen in het model voor de duur
van ongeveer 1 minuut. Voor het schaalmodelonderzoek was het van belang dat deze
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periode voldoende groot is om te vermijden dat lokale en tijdelijke neerpatronen het
stroombeeld domineren. Vervolgens is het snelheidsveld in de vorm van vectoren
weergegeven. In werkelijkheid is de kans nihil dat het stroombeeld zoals hier gepresenteerd
echt op zal treden, maar het geeft een goed beeld van de globale stroming.
In deze figuur zijn in het kribvak twee neren zichtbaar. Eén grote primaire neer die wordt
aangedreven vanuit de mengzone die ontstaat tussen hoofdstroom en kribvak en een wat
kleinere secundaire neer die aan de benedenstroomse zijde van de krib aan de oever ontstaat
als gevolg van de aanwezigheid van de primaire neer. De snelheid in de hoofdstroom is
ongeveer 0,35 m/s en de maximale snelheid in de primaire neer in het kribvak is ongeveer
0,12 m/s. Dit is in overeenstemming met de algemeen geldende vuistregel dat de snelheid in
de primaire neer een factor 3 kleiner is dan de snelheid in de hoofdstroom. De maximale
snelheid in de primaire neer wordt bepaald in het midden van het terugstromende deel van
de neer. Studie van het stroombeeld toont dat de lokaties van de centra van de twee neren in
de loop der tijd variëren binnen het kribvak.

overstroomde kribben
Ondanks het feit dat overstroomde kribben voorlopig geen onderwerp van studie zijn, is
spelenderwijs globaal het stroombeeld bestudeerd. Hiervoor is in het schaalmodel de
waterstand tot onbekende hoogte verhoogd en is het stroombeeld met behulp van kleurstof
zichtbaar gemaakt. In alle gevallen waren de kribben volledig overstroomd waarbij het
begin van de krib juist onder water stond. Het blijkt dat het water dat over de krib stroomt
lange tijd het profiel van de krib blijft volgen en pas aan de bodem kleine driedimensionale
wervels vormt. Het stroombeeld in het kribvak blijft grotendeels bestaan uit
tweedimensionale grootschahge neren die wel zo nu en dan in een keer uit het kribvak
worden gespoeld.
Op het oog lijkt het alsof het water boven de kribkruin niet gaat schieten maar dat is niet
met zekerheid te zeggen.
De beschrijving van dit stroombeeld is gebaseerd op visuele waarnemingen in het
schaalmodel. Er zijn geen metingen verricht. Voor het toetsen van Delft3D bij het
berekenen van stroming over kribben is het echter wel wenselijk metingen in een dergelijke
situatie te verrichten.

5.3

Vergelijken stroombeeld in referentiesituatie

De berekende stroombeelden kunnen zowel kwalitatief als kwantitatief vergeleken worden
met de stroombeelden in het schaalmodel.
Voor een kwalitatieve beoordeling wordt het tijdsgemiddelde stroombeeld gebruikt van
Figuur 5.1. Deze vergelijking voldoet om te bepalen of de grootschalige neerpatronen
globaal overeenkomen.
De mogelijkheden om de resultaten op kwantitatieve wijze te beoordelen zijn afhankelijk
van de gemeten grootheden in het schaalmodel. Om de uitwisseling tussen rivier en kribvak
te bestuderen zijn twee meetmethoden gebruikt. In het kribvak is, zowel aan de oppervlakte
als dieptegemiddeld, het tijdsafhankelijke verloop van de concentratie van kleurstof
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gemeten, zodat een uitwisselingscoëfficiënt kan worden bepaald. Daarnaast is met behulp
van partiele tracMng het snelheidsveld aan de oppervlakte van het kribvak zichtbaar
gemaakt. Gedurende ongeveer 1 minuut zijn opnamen gemaakt die gebruikt zijn voor het
bepalen van een tijdsgemiddelde situatie. Deze tijdsgemiddelde situatie is vervolgens
weergegeven door middel van vectoren. Alle metingen zijn enkel gedaan voor de situatie
waarbij de kribben niet overstroomd waren.
Met behulp van de metingen kunnen de parameters gedefinieerd worden waarmee de
resultaten van de berekeningen kwantitatief vergeleken kunnen worden. Deze parameters
hebben betrekking op de geometrie van het neerpatroon, op de gemiddelde snelheden die
optreden in de neren en de waterstanden in het midden van de hoofdstroom.
Geometrische parameters
• locatie van de centra van de neer in het tijdsgemiddelde beeld
• verhouding van breedte en lengte van de neer
• percentuele verhouding van oppervlakte van primaire en secundaire neer
• locatie van het stuwpunt op de bovenstroomse zijde van de krib
Stromingsparameters
•

snelheidsprofiel loodrecht op de oever door het centrum van de primaire neer

• gemiddelde snelheden in de respectieve neren
• waterstanden in het midden van de hoofdstroom
Turbulentieparameters
Tijdens de proeven zijn geen langdurige snelheidsmetingen gedaan op van tevoren
vastgestelde punten. Hierdoor is het niet mogelijk parameters te kwantificeren die
informatie geven over de mate van turbulentie. Wel kan de frequentie van loslaten van de
wervels op de kribkop worden bepaald. In combinatie met de gemiddelde snelheden in de
neren geeft dit een indicatie of de turbulentie goed wordt gesimuleerd. De frequentie van
loslaten kan bepaald worden aan de hand van videobeelden van het schaalmodel.
Naast genoemde parameters zijn onderstaande aspecten ook zeer belangrijk bij het
vergelijken van de resultaten:
• locatie van het loslaatpunt op de kop van de krib
• stroomscheidingslijn tussen rivier en kribvak
• afmetingen van de mengzone
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Voor het beoordelen van Delft3D wordt een rekenmodel gemaakt van het schaalmodel zoals
dat beschreven is in hoofdstuk 5. Dit rekenmodel heeft dezelfde afmetingen als het
schaalmodel. In Figuur 6.1 is een overzichtstekening van het rekenmodel te zien met daarin
de bodemligging aangegeven. De belangrijkste componenten van een rekenmodel zijn het
rooster, de bodem, de ruwheden, de turbulentiemodellering en de randvoorwaarden. De
bodem en de ruwheden moeten een goede representatie van de werkelijkheid zijn en de
randvoorwaarden moeten overeenkomen met die van de situatie die beschreven wordt.
Met betrekking tot het rooster gelden twee aspecten: de afmetingen van de roostercellen ten
opzichte van de processen die een rol spelen en de oriëntatie van het rooster. Op de
oriëntatie van het rooster wordt in de volgende paragraaf teruggekomen. Wat betreft de
afmetingen van de cellen kan in het algemeen gesteld worden dat hoe fijner het rooster is
hoe beter de waterbeweging wordt beschreven. In de definitiestudie is reeds genoemd dat
wanneer de roostercellen maar klein genoeg zijn (orde mm), bijna alle verschijnselen tot op
kleine schaal berekend kunnen worden. De beschikbare rekencapaciteit en rekentijd spelen
hierbij echter een beperkende rol zodat een optimum moet worden gevonden tussen het
toelaatbaar aantal cellen en de gewenste nauwkeurigheid.
Om de gevoeligheid van de afmetingen van de roostercellen op de resultaten van de
berekeningen is, is een drietal roosters gemaakt. Berekeningen met deze roosters leiden met
de huidige rekencapaciteit tot acceptabele rekentijden (circa 48 uur). Voor alle roosters
geldt dat een verdichting is toegepast in de omgeving van de kop van de krib. Dit heeft
geresulteerd in drie roosters met onderstaande afmetingen:
• een rechtlijnig, niet-equidistant, grof rooster met 301 x 57 cellen, zie Figuur 6.2 voor een
detail rondom de kribkop (A)
• een kromlijnig grof rooster met 301 x 57 cellen, zie Figuur 6.3 voor een detail rondom
de kribkop (B)
• een kromlijnig fijn rooster met 600 x 112 cellen, zie Figuur 6.4 voor een detail rondom
de kribkop (C)
Deze drie roosters zijn gebruikt om een berekening te maken met Delft2D-Rivieren.
Vervolgens is enkel met het kromlijnige grove rooster een berekening gemaakt met Delft3D
met 10 lagen omdat een dergelijke berekening met het fijne rooster te veel rekentijd vergt.
Op de resultaten hiervan wordt verder ingegaan in hoofdstuk 7. Tevens wordt gekeken of
het op de kop van de krib loslaten van de stroming beïnvloed wordt door het gebruik van
rooster A 3 of C.
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Roosteroriëntatie

In het algemeen kan gesteld worden dat stroming beïnvloed wordt door de ligging van het
rooster. Met name op locaties waar de stroming loslaat, zoals op de kop van een krib. Het
loslaten van stroming wordt doorgaans geïnitieerd door een sprong in de geometrie. Door
het wijzigen van de oriëntatie van het rooster kan het loslaten ook op andere wijze
plaatsvinden.
Voor het bestuderen van de invloed van oriëntatie is gebruik gemaakt van een apart
rekenmodel. Het betreft hier een fictief kanaal met de afmetingen zoals te zien in Figuur 6a.
In deze goot werd halverwege over een kwart van de breedte een ondoorlatende wand
aangebracht met een rechthoekige doorsnede in de dwarsrichting.

A

: : : = EEE =

/X/S>

^-50 m

<

200 m

V
>

2000 m

Figuur 6b Afinetingen fictief kanaal voor berekeningen met afwijkende roosteroriëntatie
Vervolgens werd een berekening gemaakt met een rechtlijnig rooster waarvan de assen
evenwijdig lopen aan het kanaal en een berekening met een rooster dat onder een hoek van
45° over het kanaal loopt. In Figuren 6.5 en 6.6 is duidelijk de vorm van de roosters te zien.
Hier is ook zichtbaar dat door het toepassen van een rooster dat 45° gedraaid is, de stroming
een kartelrand als begrenzing krijgt. Zo'n kartelrand kan vooral invloed hebben indien de
waterdiepte in de buurt van de wand relatief groot is; dat wil zeggen bij steile oevers. Voor
beide situaties, met een rechte oever en met een oever met talud, zijn berekeningen
uitgevoerd. Het blijkt inderdaad dat het toepassen van een talud de invloed van de wand
doet afnemen. Onderstaande beschouwing heeft betrekking op de resultaten waarin een
oever met talud is gebruikt.
In figuren 6.5 en 6.6 is aan de vectoren van de snelheid te zien dat de oriëntatie van het
rooster een zekere rol kan spelen. Met name achter de ondoorlatende wand treden
verschillen op tussen de twee berekeningen. In het geval van het rooster dat een hoek van 0°
maakt met de as van het kanaal is achter de wand duidelijk een neer aanwezig, terwijl
wanneer het rooster een hoek van 45° maakt ten opzichte van de as van het kanaal deze neer
door de lage snelheden nog nauwelijks zichtbaar is. De gekartelde rand geeft een dusdanig
hoge weerstand aan de stroom dat de snelheid in de neer sterk wordt gereduceerd. Zodra de
invloed van de wand geringer is, neemt dit effect ook af.
In Figuren 6.5 en 6.6 is te zien dat de richtingen van de vectoren op de kop van elkaar
verschillen. De oriëntatie van het rooster kan direct worden teruggevonden in deze
richtingen. De snelheden ter plekke van de kribkop zijn echter ongeveer even groot en de
richtingen in de mengzone lijken niet veel beïnvloed te worden door het rooster. In Figuren
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6.7 en 6.8 is te zien dat het verloop van de waterstanden ook niet veel verschilt. Wel moet
geconstateerd worden dat het verhang in de situatie met het scheve rooster groter is. Dit is
eveneens terug te voeren op de verhoogde weerstand als gevolg van de gekartelde rand.
conclusie

De oriëntatie van het rooster heeft met name invloed op de weerstand in het model en op
het detailstroombeeld (loslaten van stroming) rondom constructies. Aangezien beide
aspecten een belangrijke rol spelen in deze studie is het van belang de invloed van het
rooster zo veel mogelijk te beperken. De invloed van de weerstand kan beperkt worden
door het rooster zo veel mogelijk de grenzen van het prototype, in dit geval het
schaalmodel, te laten volgen. Dit wordt een boundary fitted grid genoemd. In het kribvak is
dat eenvoudig, omdat de grens van het kribvak ook de grens van het model is. Dit geldt
eveneens voor het deel van de krib dat loodrecht op de oever staat. Het modelleren van de
kribkop kan echter problemen opleveren, omdat deze in werkelijkheid afgerond is en in het
rekenmodel benaderd moet worden door een gekartelde rand. Opgemerkt wordt dat
taludbegrenzingen het weerstandseffect doen verminderen.
In de praktijk is gebleken dat hoe groter het aantal cellen om de krib te modelleren is hoe
kleiner de invloed van het rooster op de weerstand is. Ditzelfde geldt voor de invloed op het
loslaten van de stroming. Het aantal cellen dat nodig is, is afhankelijk van de
rekencapaciteit en de aard van het probleem. In het geval van rekenen rondom kribben is de
detailstroming rondom een kribkop onderwerp van studie en is het van belang dat de
kribkop door een groot aantal cellen wordt beschreven. In dit geval is dat 30 (zie Figuur
6.4). Voor het bepalen van het aantal cellen is geen rekenregel te geven. Dit is gebaseerd op
ervaringen uit het verleden.

6.3

Calibratie en numerieke parameters

Het schaalmodel in het Laboratorium voor Vloeistomiechanica heeft als voorbeeld gediend
voor het numerieke model. Het numerieke model heeft dezelfde afmetingen en maakt
gebruik van dezelfde randvoorwaarden.
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Op de bovenstroomse rand werd een debiet opgelegd van 8,05-10"2 m3/s en als
benedenstroomse randvoorwaarde werd een waterdiepte van 0,1 m aangehouden, beide
conform het debiet en de waterstand in het schaalmodel. Verder zijn voor de calibratie de
volgende parameters gebruikt in het numerieke model. De waarden die erachter staan
vermeld zijn uiteindelijk gebruikt voor de berekeningen.
bodemruwheid (k)

10'5 [m]

wandruwheid (k)

0 [m]

horizontale eddy-viscositeit (v^)

10~3 [m 2 /s]

tijdstap
tijdstap [min.]
Delft2D-Rivieren; rechtlijnig rooster

ïo- 3

Delft2D-Rivieren; kromlijnig grof rooster

ïo- 3

Delft2D-Rivieren; kromlijnig fijn rooster

ÏO" 4

Delft3D; kromlijnig grof rooster

ÏO" 4

De tijdstap wordt in minuten gegeven omdat dat gebruikelijk is binnen Delft3D-FLOW.
afmetingen roostercellen
min. [m]

max. [m]
M

N

M

N

Rechtlijnig

0,440

0,12

0,020

0,0225

Kromlijnig grof

0,440

0,12

0,010

0,0150

Kromlijnig fijn

0,225

0,06

0,005

0,0070

In dit geval komt de m-coördinaat overeen met de x-richting van het model en de ncoördinaat met de y-richting.
Ten tijde van de metingen was het waterstandsverhang in de goot circa 3 mm. Deze waarde
is gebruikt om de juiste waarde van de verschillende fysische en numerieke parameters voor
het model te bepalen. In tegenstelling tot hetgeen vaak gebeurt bij het kalibreren van
modellen voor rivieren als de Rijn en de Maas is hier niet gekalibreerd met behulp van de
ruwheid. Het schaalmodel heeft overal hetzelfde, zeer gladde, oppervlak en de bijbehorende
ks-waarde voor de bodem van het model van 10"5 [m] is reëel. Voor calibratie is daarom de
horizontale eddy-viscositeit en de combinatie van roostergrootte en tijdstap gewijzigd
binnen reële marges totdat het waterstandsverhang in de verschillende numerieke modellen
overeen kwam met het waterstandsverhang in het schaalmodel.
De horizontale eddy-viscositeit is een turbulente difrussie-en uitwisselingscoëfficiënt en een
maat voor de wervelintensiteit van de stroming. Bij een berekening van Delft3D of
Delft2D-rivieren wordt deze waarde constant in tijd en plaats gekozen. Het is van belang
dat voor de horizontale eddy-viscositeit voldoende kleine waarden worden gebruikt omdat
anders de kans bestaat dat numerieke wervels optreden.
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De verhouding van tijdstap en roosterafstand kan uitgedrukt worden in het Courant getal.
Het Courant getal is afhankelijk van de snelheid waarmee de karakteristieke
stromingsverschijnselen zich voortplanten in de stroming. De afstand tussen de
roostercellen moet hierbij aansluiten omdat anders niet alle verschijnselen beschreven
kunnen worden. Hetzelfde geldt voor de tijdstap. Als deze te groot is, worden niet alle
neerpatronen uitgerekend.
Bij voorkeur wordt voor het Courant getal een waarde van 1 of kleiner aangehouden.
Belangrijk is dat het Courant-getal niet groter dan 1 wordt omdat in dat geval de
nauwkeurigheid van de berekening afneemt. Een Courant-getal veel kleiner dan 1 is aan de
andere kant ook niet wenselijk omdat dan de efficiëntie van de berekening afneemt. De
lokatie waarvoor het Courant-getal bepaald wordt, is afhankelijk van de processen die
bekeken worden.

Ax
waarbij:
u

snelheid

At de tijdstap
Ax de gemiddelde roosterafstand

6.4

Wandwrijving in Delft3D

Vooruitlopend op de resultaten die worden besproken in hoofdstuk 7 wordt hier in het kort
een beschouwing gegeven over wandwrijving. Als in een rekenmodel over wrijving wordt
gesproken moet onderscheid gemaakt worden tussen bodemwrijving en wandwrijving. De
bodemwrijving geldt voor alle roosterpunten waar een ruwheid is gedefinieerd en de
wandwrijving geldt op de verticale wanden van het rekenmodel. In dit geval heeft
wandwrijving dus enkel betrekking op de verticale wanden aan de rand van het rekenmodel
die de glazen wand uit het schaalmodel representeren.
In eerste instantie is geen wandwrijving (wel bodemwrijving) toegepast omdat de wanden
in het schaalmodel uit glas bestonden. Toen de resultaten niet overeen bleken te komen met
het schaalmodel, is geopperd toch wrijving op de wand in het kribvak te introduceren. Dit
zou het loslaten van de stroming in het kribvak kunnen stimuleren. In het verleden is vaker
gebleken dat wandwrijving bij laboratoriumexperimenten niet verwaarloosd mag worden
[WL | Delft Hydraulics, 1997].
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In Deift3D bestaat de mogelijkheid wrijving op de wand te definiëren. De tangentiële
schuifspanning T^ of r^ wordt dan berekend op basis van een logaritmische 'law of the
wall'.

waarbij:
p dichtheid water [kg/m3]
waarin de schuifspanningssnelheid u* bepaald wordt door:
/

... ^

i

2
M (Ax>^-ln 1 +

V

"**
Z

0v

J

waarbij:
zov ruwheidslengte [m] (= k/30)
K Von Karman constante «0,41 [-]
Axs roosterafstand loodrecht op de wand [m]
Voor de berekeningen met LES is gebruik gemaakt van een k-waarde van 1-10"4 m.
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7

Opzet en resultaten berekeningen

7.1

Opzet berekeningen

december 1999

De stroming rondom kribben is dusdanig complex dat besloten is in 1999 de aandacht te
richten op het correct beschrijven van de waterbeweging en de combinatie met morfologie
nog even achterwege te laten. Om inzicht te krijgen in de huidige mogelijkheden en te
bepalen waar de accenten in de ontwikkeling moeten liggen, is eenvoudig begonnen met
een combinatie van een rechtlijnig rooster met Delft2D-rivieren. Daarna is systematisch een
parameter gewijzigd of een andere versie van DelfÜD toegepast. Op deze manier is een
duidelijker beeld ontstaan van wat op dit moment de mogelijkheden en beperkingen zijn.
Het doel van de studie is tweeledig. Aan de ene kant moet rekening worden gehouden met
het belang het stroombeeld tot in detail goed te reproduceren en aan de andere kant moet
bekeken worden of wat nu reeds beschikbaar is, gebruikt kan worden om de effectiviteit van
kribben in prototype te gaan bepalen.
De studie in 1999 is te splitsen in twee fasen. In de eerste fase is met behulp van
standaardversies van DelfÜD en Delft2D-rivieren in detail bekeken wat de bestaande
mogelijkheden zijn. Met behulp van systematische berekeningen is gekeken waar de
beperkingen liggen en wat gedaan kon worden om deze te verbeteren. De resultaten van
deze berekeningen worden beschreven in § 7.2.
In de tweede fase is naar aanleiding van de resultaten van de eerste fase en de
ontwikkelingen binnen WL, besloten gebruik te gaan maken van de onderzoeksversie van
DelfÜD met Large Eddy Simulation (LES). Deze resultaten worden besproken in § 7.3.
Alle resultaten zijn vergeleken met het gemiddelde stroombeeld in het schaalmodel zoals
dat besproken is in hoofdstuk 5. In Figuur 5.1 is een vectorpiot van dit stroombeeld te zien.
Voor een kwantitatieve vergelijking wordt verwezen naar de respectieve paragrafen.

WL | delft hydraulics

7-1

3D rekenen rondom constructies
Berekeningen met het integrale moddlensysteem Delft3D

7.2

december 1999

Q2487

l e fase: resultaten standaardversie Delft3D en Delft2Drivieren

In het eerste deel van de studie zijn onderstaande berekeningen uitgevoerd.
Berekening

Rooster

nummer

rechtlijnig
Nietequidistant

schaalmodel
kromlijnig
301x57
cellen

1

600x112
cellen

Rooster fictief kanaal

Modellensysteem

rechtlijnig equidistant

Delft2DRivieren

hoekO
graden

hoek 45
graden

X

2

X
X

3

X
X

4

X

X

5

X
X

6

DelföD-flow
met 10 lagen

X
X

X

Binnen deze studie zullen met name de resultaten van de snelheidsmetingen en het
waterstandsverhang in het schaalmodel gebruikt worden als vergelijkingsmateriaal voor de
verkregen resultaten met respectievelijk Delft2D-Rivieren en DelföD-flow met 10 lagen. In
de figuren van de resultaten van de berekeningen zijn slechts de vectoren in het derde
kribvak zichtbaar gemaakt.
Het doel is te bestuderen in hoeverre de bestaande numerieke modellen de werkelijkheid
benaderen. Hiertoe worden de resultaten van de gemaakte berekeningen vergeleken met de
hiervoor beschreven referentiesituatie zoals deze zich in het schaalmodel voordoet. De
resultaten van de berekeningen worden ook weergegeven in de vorm van vectoren. Deze
vectoren vertegenwoordigen een tijdsgemiddeld, en in het geval van Delft2D-Rivieren ook
een dieptegemiddeld, snelheidsbeeld dat overeenkomstig de presentatie van de schaalmodel
resultaten is berekend over een periode van ongeveer 60 s. Bij vergelijken met de gemeten
snelheden moet bedacht worden dat de metingen enkel aan de wateroppervlakte zijn
gedaan.
Wanneer de resultaten van de berekeningen met Delft2D-Rivieren en Delft3D-flow met 10
lagen (berekening 1, 2, 3 en 4) vergeleken worden (zie respectievelijk Figuren 7.1, 7.2, 7.3
en 7.4) met de referentiesituatie (zie Figuur 5.1) valt op dat in geen van de rekengevallen de
secundaire neer aan de benedenstroomse zijde van de krib optreedt. In de vorm van de
mengzone en de primaire neer is echter een duidelijk verschil te constateren tussen de
berekeningen op de verschillende roosters. In het geval van de berekening op het
rechtlijnige rooster is de neer meer vierkant van vorm en is de mengzone heel smal. Wel
komt de maximale grootte, richting, locatie en snelheid van de neer overeen met die in de
referentiesituatie. Zodra wordt overgestapt op het kromlijnige rooster is te zien dat de neer
in het kribvak wat ronder van vorm wordt en meer op de neer van de referentiesituatie gaat
lijken. De mengzone wordt ook iets breder. Het verder verfijnen van het rooster heeft tot
gevolg dat het centrum van de primaire neer wat verder in de richting van de rivier
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opschuift, maar verder verandert het tijdsgemiddelde stroombeeld niet wezenlijk. In alle
gevallen was de mengzone niet duidelijk herkenbaar in de rekenresultaten.
In Figuren 7.2 en 7.5 is te zien dat het stroombeeld van Delft3D-flow met 10 lagen niet veel
afwijkt van de berekening met Delft2D-Rivieren behalve dat de snelheden bij de Delft3Dflow berekeningen iets hoger zijn. Omdat de verschillen tussen de snelheden in de lagen bij
de Delft3D-flow berekening niet groot zijn, is de middelste laag vergeleken met de eerdere
dieptegemiddelde resultaten van Delft2D-Rivieren. Als de resultaten in de verschillende
lagen van de DelfBD-flow berekening vergeleken worden, valt op dat het stroombeeld niet
veel verandert en dat aan het veronderstelde logaritmische snelheidsprofiel wordt voldaan
(zie Figuren 7.4,7.5 en 7.6).
Omdat het hier een dynamisch proces betreft is van alle berekeningen ook een videofilm
gemaakt waarin de waterbeweging als functie van de tijd zichtbaar is gemaakt. In deze
video's is duidelijk zichtbaar dat het rekenen met DelfüD-flow tot resultaat heeft dat op de
kop van de krib wervels loslaten die op het oog grote overeenkomst vertonen met de
patronen in het schaalmodel.
Behalve het stroombeeld in het kribvak is ook het stroombeeld bij de kribkop in beeld
gebracht. In Figuren 7.7 en 7.8 is te zien dat het verschil in stroombeeld tussen een
rechtlijnig grof en een kromlijnig grof rooster niet groot is. De gradiënt van de snelheid op
de overgang van rivier naar kribvak ter hoogte van x = 7,50 m is ongeveer gelijk en de
snelheden aan de bovenstroomse zijde van de krib volgen eveneens hetzelfde patroon. Door
het toepassen van een fijner rooster treden echter wel verschillen op. VergeHjk hiervoor
Figuur 7.9. De gradiënt op de overgang van rivier naar kribvak is bier een bijna twee keer
zo groot. Bovendien zijn de snelheden aan de bovenstroomse zijde van de krib ook groter.
Om een beter beeld te krijgen van het verloop van de snelheid in een doorsnede loodrecht
op de kop van de krib, is in figuur 7.10 de snelheid uitgezet ten opzichte van de afstand tot
de oever. De kop van de krib ligt op ongeveer 60 cm uit de oever. Hierin is te zien dat het
verloop van de snelheid globaal hetzelfde is voor alle berekeningen maar dat de snelheid in
absolute zin groter is voor de berekening met Delft2D-Rivieren op het fijne rooster.
Omdat het fijnere rooster meer cellen gebruikt om de krib te beschrijven is het
redelijkerwijs zo dat de resultaten die bereikt worden met het fijne rooster van een betere
kwaliteit en dus betrouwbaarder zijn. In het geval van het fijne rooster zal het loslaten op de
kop van de krib minder beïnvloed worden door het rooster. Belangrijk is in het verdere
verloop van het project meer grip te krijgen op de invloed van de roostergrootte.
Het gebruik van de verschillende roosters heeft weinig tot geen effect op de locatie van het
stuwpunt aan de bovenstroomse zijde van de krib. Buiten de detaüstroming op de kribkop
zijn de verschillen tussen de Delft2D-Rivieren berekening met het kromlijnige grove
rooster en de Delft3D berekening niet noemenswaardig (zie Figuren 7.7, 7.8, 7.9 en 7.11).
Het is belangrijk dat de tijdstap voldoende klein wordt gekozen omdat anders numerieke
wervels optreden in het systeem. Hierbij is ook het Courant getal weer van belang (zie §
6.2).
Een kwalitatieve vergelijking van de resultaten van deze eerste fase met het stroombeeld in
het schaalmodel wijst uit dat DelfBD (en Delft2D-rivieren) het stroombeeld nog niet
berekent zoals zou moeten. De secundaire neer die aanwezig is in het schaalmodel is niet
zichtbaar in de berekeningen.
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In de definitiestudie van 1998 is reeds een aantal beperkingen van Delft3D naar voren
gekomen. Destijds bestond het idee dat de aanname van hydrostatische drukverdeling er de
reden van was dat stromingen rondom constructies niet geheel correct beschreven kunnen
worden. Uit studie van het stroombeeld in het schaalmodel lijkt het er echter op dat bij nietoverstroomde kribben de verschijnselen voornamelijk tweedimensionaal zijn. Dit zou
betekenen dat de beperkingen ten aanzien van turbulentiemodellering een groter probleem
kunnen zijn. Deze gedachte heeft ertoe geleid dat in het verdere verloop meer aandacht
wordt besteed aan de turbulentiemodellering in de vorm van Large Eddy Simulation.
Het rekenen zonder de aanname van hydrostatische drukverdeling schuift hierdoor tijdelijk
naar de achtergrond. Dat neemt niet weg dat het nodig blijft ook het aspect van niethydrostatische drukverdeling te verifiëren. De bedoeling is dat in 2000 weer op te pakken.
In de eerste fase is er vanuit gegaan dat de wrijving op de wand van het model niet van
invloed is. Het niet loslaten van de stroming aan de wand van het kribvak zou echter
veroorzaakt kunnen worden door een gebrek aan wrijving op die wand. Dit pleit ervoor in
de tweede fase ook wandwrijving te introduceren.

7.3

2 e fase: resultaten met LES en wandwrijving

Om in de tweede fase inzicht te krijgen in het effect van zowel het gebruik van
wandwrijving als van LES is een drietal berekeningen gemaakt:
• Een berekening met enkel wandwrijving
• Een berekening met enkel LES
• Een berekening met een combinatie van wandwrijving en LES
Alle berekeningen in de tweede fase zijn gemaakt met het fijne kromlijnige rooster en
Delft2D-rivieren. Uit de eerste fase is gebleken dat wanneer de kribben niet overstroomd
zijn, de optredende stroombeelden overwegend tweedimensionaal zijn en het dus niet nodig
is tijdrovende driedimensionale berekeningen te maken. Zodra driedimensionale effecten
een rol gaan spelen, zoals bij overstroomde kribben het geval zou zijn, is het nodig met
meerdere lagen te rekenen.
wandwrijving

Met betrekking tot wrijving moet een onderscheid worden gemaakt tussen bodem en wand.
In de sommen van de eerste fase had de bodem een k-waarde die overeenkomt met het
schaalmodel. Het enige dat hier ontbrak was de wandwrijving in het kribvak. Voor een
theoretische beschouwing van wandwrijving in Delft3D wordt verwezen naar §6.3.
Zonder wandwrijving is de wand in het kribvak glad zodat de stroming geen weerstand
ondervindt en dus aan zal blijven liggen. Pas zodra het terugstromende water een obstakel
in de vorm van de bovenstroomse krib ontmoet, zal het afbuigen. Het introduceren van
wandwrijving zou er voor kunnen zorgen dat weerstand aan de wand zo groot wordt dat de
stroming halverwege het kribvak loslaat. Door behoud van impuls moet dan in de hoek aan
de benedenstroomse zijde van de krib een secundaire neer de andere kant op gaan draaien.
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In Figuur 7.12 is te zien dat ondanks de wandwrijving geen secundaire neer ontstaat. Er is
een aantal berekeningen gemaakt met verschillende waarden voor de ruwheid op de wand,
maar zelfs in het meest extreme geval, een k-waarde van 5 • 10*2 m, is weinig invloed te
bemerken. Wel nemen de snelheden in het kribvak aanzienlijk af maar blijkbaar is alleen
het introduceren van wandwrijving niet voldoende voor de stroming om los te laten van de
wand. In Figuur 7.13 is voor de volledigheid ook een detail van de stroming bij de kribkop
te zien. De omstroming van de kribkop vertoont geen grote veranderingen als gevolg van
het toepassen van wandwrijving.
Large Eddy Simulation (LES)
In eerdere rapportages is reeds genoemd dat het mogelijk is turbulente stroming numeriek te
modelleren als het rooster voldoende klein is. Dit wordt Directe Numerieke Simulatie
genoemd. Hierbij worden de Navier-Stokes-vergelijkingen benaderd met eindige
differenties op een driedimensionaal numeriek rooster. Voor het geval dat het
karakteristieke Reynolds getal voldoende groot is (> 10.000) wordt verwacht dat de
oplossing turbulent gedrag vertoont oftewel fluctueert als functie van tijd en plaats. Het
Reynolds-getal wordt als volgt gedefinieerd:

V

waarin:
U karakteristieke snelheidsschaal; in dit geval de snelheid in de hoofdstroom [m/s]
L karakteristieke lengteschaal; in dit geval de waterdiepte in de hoofdstroom [m]
v viscositeit [m/s2]
In de praktijk is voor een berekening van een stroming met een hoog Reynolds getal echter
zo veel geheugen nodig dat slechts een stroming met een Reynolds getal van maximaal
~ 2600 kan worden berekend. In dat geval is de turbulentie in de stroming niet volledig
ontwikkeld [Nieuwstadt, 1998].
Het idee achter LES is om in plaats van de volledige structuur van de turbulentie slechts een
deel hiervan te berekenen. De macrostructuur van de turbulentie ('Large Eddies') wordt op
het rooster opgelost (zie ook Directe Numerieke Simulatie) en voor de microstructuur wordt
een Sub-Grid-Scale model (SGS-model) toegepast. Omdat de grote neren en wervels
verreweg de meeste energie bevatten en derhalve het meest effectieve transportmechanisme
van het systeem zijn, is de benadering van de turbulentie met LES beter dan wanneer voor
alle turbulentieschalen één model wordt toegepast zoals bijvoorbeeld bij het k-e model het
geval is.
Voor het SGS-model wordt gebruik gemaakt van het model van Uittenbogaard
[Uittenbogaard, 1992] waarin de effecten van demping als gevolg van bodemschuifspanning
zijn verwerkt.
In eerdere berekeningen is gebruik gemaakt van een turbulentiemodel waarbij wordt
uitgegaan van gemiddelde turbulentie, waarbij altijd geldt dat er behoud is van turbulente
kinetische energie en potentiële vorticiteit. Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen de
verschillende groottes van de turbulentiestructuur. Binnen Delft3D-flow en
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Delft2D-rivieren wordt het k-s turbulentie model gebruikt. Voor een detailbeschrijving
wordt verwezen naar de User Manual van Delft3D [WL | Delft Hydraulics, 1997].
kwalitatieve vergelijking met schaalmodel
Het introduceren van LES in de berekeningen heeft tot gevolg dat in het kribvak een kleine
secundaire neer ontstaat. In Figuur 7.14 is deze neer duidelijk aanwezig. In verhouding met
de neer in Figuur 5.1 is de neer echter nog steeds ietwat aan de kleine kant. Tegelijkertijd is
in Figuur 7.14 ook een kleine neer aan de bovenstroomse zijde van de krib zichtbaar. Deze
neer is niet waargenomen in het schaalmodel. Het stuwpunt aan de bovenstroomse zijde van
de krib verschuift bij deze berekening langs de helling van de kribkop in de richting van de
rivier (zie Figuur 7.15). De grote waarden voor de snelheid in Figuren 7.14 en 7.15 zijn het
gevolg van een extreem hoge waarde voor de snelheid (180 km/uur) op één bepaalde
tijdstap. Vermoedelijk heeft dit te maken met de combinatie van waterstand en
bodemhoogte.
Bij de berekeningen met wandwrijving is gebleken dat deze wrijving weliswaar niet
voldoende weerstand oplevert om ook daadwerkelijk een secundaire neer te creëren, maar
het introduceren van wandwrijving had wel degelijk effect op de grootte van de snelheden.
Daarom is een berekening gemaakt met zowel wandwrijving als LES. De resultaten van
deze berekening zijn te zien in Figuren 7.16 en 7.17. Hierbij is voor de wrijving op de wand
een realistische ks-waarde genomen van 1 -10"4 [m]. De secundaire neer aan de
benedenstroomse zijde van de krib is min of meer van dezelfde grootte als in het
schaalmodel en het stuwpunt aan de bovenstroomse zijde van de krib bevindt zich ongeveer
op dezelfde locatie. In Figuur 7.16 is ook duidelijk de wervelvorming in de mengzone
tussen hoofdstroom en kribvak te zien. Ook is in deze figuur weer de kleine neer aan de
bovenstroomse zijde van de krib te zien.
kwantitatieve vergelijking met schaalmodel
Voor de kwantitatieve vergelijking wordt uitgegaan van de berekening waarbij zowel LES
als wandwrijving is toegepast omdat deze kwalitatief gezien het beste overeenkomt met het
schaalmodel.
locatie van de centra van de neer in het tijdsgemiddelde beeld
De locatie van het centrum van de neer is gegeven als de verhouding tussen de afstand
vanaf de benedenstroomse krib ten opzichte van de lengte van het kribvak. In onderstaande
tabel staat dit gegeven voor beide situaties.
Primaire neer

Secundaire neer

Schaalmodel

0,53

0,13

Rekenmodel

0,62

0,16

Het centrum van de primaire neer ligt in beide gevallen op een afstand van ongeveer 2/3 van
de breedte van het kribvak uit de oever.
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Hieruit kan geconcludeerd worden dat voor het gemiddelde stroombeeld deze locaties
redelijk goed overeenkomen.
verhouding van breedte en lengte van de neer
De verhouding tussen lengte en breedte van de primaire neer die geconstateerd is in het
schaalmodel is 3:1. Deze verhouding is ook terug te vinden in Figuur 7.16.
percentuele verhouding van oppervlakte van primaire en secundaire neer
In het schaalmodel neemt de secundaire neer ongeveer 15 % van de oppervlakte van het
hele kribvak in. In het rekenmodel is dat ongeveer 20 %.
locatie van het stuwpunt op de bovenstroomse zijde van de krib
In het schaalmodel bevindt het stuwpunt zich 60 cm uit de oever. Hetzelfde is het geval
voor het rekenmodel.
snelheidsprofiel loodrecht op de oever door het centrum van de primaire neer
Bij de metingen in het schaalmodel is op basis van de gemeten snelheden aan het oppervlak
een dimensieloze parameter bepaald die de verhouding weergeeft van de snelheid in een
punt en de gemiddelde snelheid in de hoofdstroom. Het resultaat hiervan is zichtbaar in
Figuur 7a.
1.0
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0.6
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Verhouding afstand x uit oever to.v. kribvakbreedte [-]
—&—

snelheid in hoof dstroomriditing bij rechthoekige kribben

—o—

snelheid in hoofdstroomrichting bij afgeschuinde kribben

Figuur 7a Snelheid in u-richting ter plaatse van het centrum van de primaire neer in het
schaalmodel afgezet tegen de snelheid in de hoofdstroom [Lehmann, 1999]
Eenzelfde figuur kan gemaakt worden voor de resultaten van het rekenmodel. Dit is te zien
in Figuur 7b
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Snelheid in u-richting ter plaatse van het centrum van de primaire neer
1
0.8
0.60.4

J0,
1.4

-0.6^
Verhouding afstand x uit oever to.v. kribvakbreedte [-]

Figuur 7b Snelheid in u-richting ter plaatse van het centrum van de primaire neer in het
rekenmodel afgezet tegen de snelheid in de hoofdstroom
Bij beide figuren is gerekend met een snelheid van 0,35 m/s in de hoofdstroom.
Vergelijking van de figuren laat zien dat de gemiddelde snelheid in de primaire neer hoger
ligt dan in het schaalmodel en dat het centrum van de neer in het rekenmodel iets verder van
de oever verwijderd is. In het algemeen liggen de snelheden in het rekenmodel iets hoger
dan in het schaalmodel.
waterstanden in het midden van de hoofdstroom
Door het introduceren van zowel wandwrijving als LES zal de waterstand in het model
beïnvloed worden. In onderstaande Figuur 7c is te zien dat door het toepassen van
wandwrijving de waterstand, zoals verwacht, stijgt. De waterstand is over de lengte van het
model halverwege de hoofdstroom zichtbaar gemaakt (ongeveer 1 m uit de linkeroever). De
punten geven aan waar de waterstand in het schaalmodel bekend is. Een waterstand van
0,1 m aan de benedenstroomse zijde en een waterstandsverhang van 3 mm over de hele
lengte van het model.
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Vergelijking w a t e r s t a n d e n DelftSD, LES e n w a n d w r i j v i n g
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Figuur 7c Waterstanden in het midden van de hoofdstroom
Het toepassen van LES daarentegen heeft als gevolg dat de waterstand in de hoofdstroom
ter hoogte van de kribben daalt ten opzichte van de basisberekening met DelftZD-rivieren,
zelfs in combinatie met wandwrijving. Dit is in overeenstemming met het snelheidsprofiel
in Figuur 7d. De snelheid in de hoofdstroom ligt bij de berekening met LES en
wandwrijving iets hoger dan in de situatie zonder. Het is echter opmerkelijk dat de
waterstand aan de bovenstroomse zijde bij de berekening met LES gestegen is ten opzichte
van de berekening met Delft2D-rivieren. Waarom dat zo is, zal in 2000 onderwerp van
studie zijn.
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Figuur 7d Snelheid in een doorsnede over de breedte ter hoogte van het derde kribvak
turbulentieparameters
Om inzicht te krijgen in de overeenkomsten van schaalmodel en rekenmodel ten aanzien
van turbulentie zou meer informatie beschikbaar moeten zijn. De mogelijkheid die genoemd
is om defrequentievan loslaten van wervels op de kop van de krib te bepalen was in dit
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stadium niet uitvoerbaar. In hoofdstuk 9 wordt een aanbeveling gedaan om in het begin van
2000 de vergelijking wel te maken.
De genoemde parameters als mengzone en stroomscheidingslijn zijn in dit stadium niet
voldoende scherp gedefinieerd om te dienen als vergelijkingsparameter. In de volgende fase
van de studie zal hier in eerste instantie aandacht aan worden besteed.

vorticiteit
Om wat meer inzicht te krijgen in de wervelvorming die optreedt bij het toepassen van de
combinatie van LES en wandwnjving is van een aantal parameters een video gemaakt. Deze
zullen beschikbaar worden gesteld aan DWW bij levering van het definitieve rapport. Een
van de meest verhelderende parameters om de wervelvorming te beoordelen is de
vorticiteit. Deze wordt wiskundig beschreven met onderstaande formule:
<o =

Sv

du

r -ii
\s

Oftewel de verandering van snelheid v kijkend in de x-richting minus de verandering van de
snelheid u kijkend in de y-richting. Als een perfect ronddraaiende watermassa wordt
beschouwd, is het teken van de vorticiteit overal binnen deze watermassa gelijk.
In Figuur 7.18 is ter illustratie een momentopname weergegeven van de vorticiteit op
tijdstap 49 voor de berekening met LES en wandwrijving. Hierin is duidelijk
wervelvorming te zien. Opvallend is de mate waarin de wervels de rivier opgaat vanuit het
laatste kribvak. Omdat in dit rapport te allen tijde tijdsgemiddelde grootheden worden
vergeleken is in Figuur 7.19 van de vorticiteit het gemiddelde te zien. In deze figuur is
duidelijk de mengzone in het eerste kribvak zichtbaar en de wervels die zich vormen
rondom de kribkop en de neren in het kribvak. De zwarte strepen in het verlengde van de
kribkop zijn het gevolg van het berekenen van de vorticiteit op een kromlijnig rooster.
In Figuur 7.19 is in het kribvak het onderscheid tussen de twee neren niet duidelijk
zichtbaar. Daarom is in Figuur 7.20 enkel het onderscheid tussen positieve en negatieve
vorticiteit zichtbaar gemaakt. In alle witte gebieden geldt een positieve vorticiteit, wat voor
dit geval betekent dat de neren gemiddeld rechtsom draaien en voor alle zwarte gebieden
geldt het tegenovergestelde. Op deze manier wordt zichtbaar gemaakt dat zich in alle
kribvakken gemiddeld een grote primaire neer bevindt die wordt aangedreven vanuit de
hoofdstroom en een kleine secundaire neer die op zijn beurt wordt aangedreven door de
primaire neer.
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stabiliteit van d e berekeningen
Bij de numerieke berekeningen die gedaan zijn, is gebruik gemaakt van een vaste
benedenstroomse waterstandsrandvoorwaarde. Dit heeft tot gevolg gehad dat vanaf de
benedenstroomse rand golven door het systeem gaan lopen. Door deze golven kan de
berekening instabiel worden. Door het toepassen van een dempingsfactor op de
benedenrand waardoor niet alle golven gereflecteerd worden, is een deel van deze golven
geëlimineerd en bereikt de berekening in de meeste gevallen een stabiele situatie. Het is
echter wel van belang aandacht te besteden aan het verder uitdempen van randeffecten door
het opleggen van niet-refiecterende randen.

7.4

Resultaten met verlaagde kribben

Zoals genoemd is een oriënterende berekening gemaakt waarbij de kribben verlaagd zijn.
Het stroombeeld dat dan ontstaat is in Figuren 7.21 en 7.22 te zien. In deze som is LES
toegepast en wandwrijving gebruikt. De resultaten van deze berekening zijn vergeleken met
de resultaten van dezelfde situatie met gewone kribben.
In onderstaande figuren is de waterstand en de energiehoogten weergegeven in het midden
van de hoofdstroom. Opvallend is dat de waterstand als gevolg van kribverlaging stijgt. De
helling van de energielijn is echter wel iets flauwer. Dit betekent dat het energieverlies in de
hoofdstroom afneemt. Waarschijnlijk neemt echter tegelijkertijd bij de kribben het
energieverlies toe. In hoeverre deze twee elkaar beïnvloeden is aan de hand van deze
berekeningen niet te zeggen. Hiervoor zou een berekening moeten worden gemaakt waarbij
meerdere knbvakken achter elkaar worden geplaatst. In 2000 wordt hier meer aandacht aan
besteed. In dat geval is het wenselijk om meetresultaten uit het schaalmodel of prototype ter
vergelijking te hebben.
ve rgelijkir g waterstandeii met en zonder 1oibverla ging
0.106 i

0.105

0.104

•ë- 0.103
•o
c
S
g 0.102

1
0.101

"p

0.1

f-N

f?[

*
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

x(m)

Figuur 7e Waterstanden met en zonder kribverlaging
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Figuur 7f Energiehoogten met en zonder kribverlaging
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Conclusies

In de loop van 1999 is een groot aantal berekeningen gemaakt waarbij veel parameters
gewijzigd worden. In dit rapport is verslag gedaan van de meest relevante van deze
berekeningen. Het is gebleken dat in het loop van het jaar op sommige punten de inzichten
veranderd zijn en dat is meegenomen in de aanpassing van het programma van de
berekeningen. Zo is in de tweede fase meer nadruk gelegd op de turbulentiemodellering in
plaats van het juist beschrijven van de met-hydrostatische drukverdeling.
Naar aanleiding van de gemaakte berekeningen kunnen de volgende conclusies worden
getrokken:
• De oriëntatie van het rooster kan grote invloed op de resultaten van de berekeningen
hebben. Dit is een gevolg van de gekarteldheid voor stroombegrenzingen. Een
voldoende fijn rooster minimaliseert in deze studie de invloed van het rooster. Ondieptes
bij de kartelrand doen deze invloed ook verminderen. Daarom wordt in deze studie
gekozen voor 'boundary-fitted' roosters.
• De waterbeweging in een kribvak bij niet overstroomde kribben kan voor het globale
stroompatroon beschreven worden door een tweedimensionaal model met
dieptegemiddelde grootheden. Dit vermijdt tijdrovende driedimensionale berekeningen.
• De standaardversie van DelfBD-flow is op dit moment niet in staat het stroombeeld in
een kribvak naar volle tevredenheid te beschrijven. Het neerpatroon zoals dat in het
schaalmodel aanwezig is, wordt niet gereproduceerd.
• De combinatie van Delft2D-rivieren met LES geeft een betere beschrijving van de
turbulentie.
• Vergelijking van de resultaten van het schaalmodel met de berekeningen met LES en
wandwrijving levert kwalitatief een goede overeenkomst. Hoewel de grootte van de
turbulentie wat aan de grote kant lijkt.
• De stroombeelden van schaalmodel en rekenmodel zijn ook kwantitatief goed
vergelijkbaar. Deze conclusie is gebaseerd op onderstaande constateringen:
-

De centra van de neren liggen zowel in schaalmodel als in rekenmodel ongeveer op
dezelfde locatie (10-15% afwijking)

- De snelheden in het kribvak in het schaalmodel zijn 85 % van die in het rekenmodel.
- Het stuwpunt aan de benedenstroomse zijde ligt op dezelfde locatie (+of - 10%)
• In 2000 moet aandacht besteed worden aan het verder vergelijken van de resultaten.
Voor een aantal stromingsparameters, zoals mengzone en strornmgsscheidingslijn moet
een definitie worden vastgesteld en vervolgens moeten deze vergeleken worden met het
schaalmodel.
• De stabiliteit van de berekeningen moet verbeterd worden door bijvoorbeeld het
opleggen van een niet-reflecterende rand.
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Doorkijk 2000

9.1

Delft3D systeem en waterbeweging

december 1999

In het afgelopen jaar 1999 is een aantal zaken aan de orde gekomen met betrekking tot het
rekenen rondom kribben. Een vooruitgang is geboekt met de beschrijving van de
waterbeweging in het kribvak en rondom de kribkop. In eerste instantie werd in het kribvak
slechts één neer berekend terwijl in schaalmodel een tweede en soms zelfs een derde neer
werd gevonden. Vooral met behulp van LES is het mogelijk gebleken deze neren ook met
behulp van een rekenmodel te simuleren.
In de loop van het jaar is besloten de code waarbij wordt uitgegaan van met-hydrostatische
drukverdeling even naar de achtergrond te plaatsen. In 2000 moet echter wel bekeken
worden in hoeverre de ontwikkelingen op dit gebied van nut kunnen zijn. Onder andere
moet vastgesteld worden op welke locaties de niet-hydrostatische drukverdeling een rol
speelt.
Omdat het representeren van de waterbeweging moeilijker is gebleken dan verwacht, is
minder aandacht besteed aan berekeningen met gewijzigde kribconfiguraties. Het is niet
zinvol dergelijke berekeningen te maken als de waterbeweging niet voldoende nauwkeurig
wordt beschreven. Om een idee te krijgen van de invloed van het wijzigen van de
kribconfiguratie is wel kort ingegaan op het verlagen van de kribben. Zodra de
waterbeweging naar tevredenheid wordt gereproduceerd, zal een start worden gemaakt met
berekeningen met kribben met een afwijkende kniinhelling.

9.2

Delft3D systeem en morfologie

In eerdere memo's en rapporten is altijd gesteld dat een goede beschrijving van de
waterbeweging een voorwaarde is voor verdere stappen. De huidige resultaten geven
aanleiding tot het nemen van een voorzichtige stap in de richting van morfologie. Het
toepassen van een stappenplan waarbij begonnen wordt met de meest eenvoudige versie en,
afhankelijk van de resultaten, wordt overgegaan naar versies met andere en nieuwere
functionaliteiten is bij het bestuderen van de waterbeweging een goede aanpak gebleken.
Daarom wordt eenzelfde aanpak toegepast voor het rekenen met morfologie.
Als eerste wordt een oriënterende berekening met Delft2D-rivieren en morfologie
voorgesteld. Ook al is uit eerdere berekeningen gebleken dat de waterbeweging niet geheel
correct wordt beschreven is het toch van belang deze berekening te maken omdat het laat
zien wat de status is van de huidige modellen. Deze berekening kan dan als 'referentie'
dienen voor de toekomst.
Een tweede stap zou de combinatie van LES en morfologie kunnen zijn. Deze kan op twee
manieren gerealiseerd worden. Ten eerste kan gebruik gemaakt worden van een combinatie
van DelfBD met LES èn MOR. Dit is reeds eerder toegepast voor een situatie met een lange
goot met een kleine ondoorlatende wand dwars op de stroming. Achter de wand ontwikkelt
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zich een mengzone en ontstaat een erosiekuil. In Figuur 9a is te zien hoe de mengzone
achter de wand eruit ziet. In Figuur 9b is de ontgronding na 50 uur te zien. De
oorspronkelijke bodem ligt op 5 m. De resultaten van deze berekeningen zijn niet
vergeleken met metingen en in eerste instantie lijkt de erosiekuil aan de grote kant. In dit
geval is echter sprake van een vernauwing van de hoofdstroom tot 2/3 van de
oorspronkelijke breedte zodat de snelheden na de wand aanzienlijk zullen toenemen
waardoor intensieve erosie kan ontstaan.

Figuur 9a Mengzone achter een wand loodrecht op de stroming
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Figuur 9b Ontgrondingen achter wand loodrecht óp de stroming (diepte in meters)
Het grote verschil met de situatie met een kribvak is dat de mengzone hier de mogelijkheid
heeft zich volledig te ontwikkelen achter de wand. Bij het kribvak komt de stroming
benedenstrooms een obstakel tegen.
De tweede mogelijkheid om LES en morfologie te combineren is een berekening te maken
met Delft2D-rivieren waarbij de eddy-viscositeit in de ruimte wordt bepaald aan de hand
van een hydraulische berekening met LES. Deze wordt vervolgens als randvoorwaarde voor
de morfologische berekening gebruikt. Beide resultaten kunnen met elkaar vergeleken
worden.
De meest recente ontwikkelingen hebben getoond dat de koppeling tussen MOR en DelfGD
in een vergaand stadium is. Op dit moment worden goede resultaten behaald. Hierbij wordt
echter alleen gerekend met suspensietransport. Om de kleinschalige effecten rondom een
krib te kunnen beschrijven moet ook het bodemtransport berekend kunnen worden. Hoe
deze koppeling tot stand kan worden gebracht moet in 2000 worden bezien.
Daarnaast is het wenselijk de berekende resultaten te vergeleken met metingen in het
prototype of schaalmodel. Hierop wordt teruggekomen in § 9.4.
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Spiraalstroming

De sommen in de tweede fase zijn gemaakt met Delft2D-rivieren waarin de spiraalstroming
geparametriseerd is. De invloed van dit secundaire verschijnsel op de morfologie is naar
ervaring aanzienlijk. Met name in bochten van rivieren waar de spiraalstroming de richting
en grootte van de bodemschuifspanning in grote mate beïnvloedt. De verwachting is dat
voor lokale effecten met sterke gradiënten de parametrisatie geen goede resultaten geeft en
dat voor de hydraulische berekening beter kan worden overgegaan op Delft3D.
In dit stadium wordt in verband met rekentijd voornamelijk gebruik gemaakt van 2D
modellen. In de toekomst zal de stap naar volledig 3D rekenen voor rivieren wel worden
gemaakt. Bij het toepassen van een meerlagenmodel zijn in principe twee mogelijkheden
om de effecten van spiraalstroming te modelleren:
• een soortgelijke parametrisatie als in Delft2D-rivieren
• door het toepassen van meerdere lagen wordt de spiraalstroom automatisch uitgerekend
Het voordeel van parametrisatie is dat de berekende richting van het sedimenttransport ,
uitgedrukt in de richting van de bodemschuifspanning niet afhangt van de gekozen
laagdikte bij een driedimensionale schematisatie. Bovendien kan door parametrisatie het
aantal lagen gereduceerd worden en daarmee de rekentijd.
Het nadeel is echter dat de via parametrisatie berekende richting van het sedimenttransport
in geval van zwevend transport niet gelijk is aan de richting van de bodemschuifspanning.
Vaak wordt een totaaltransportformule gebruikt die geacht wordt zowel bodem- als
zwevend sedimenttransport weer te geven. Daarnaast levert het parametriseren van
spiraalstroming een meer complexe code op en het daarmee samenhangende ingewikkelder
beheer en onderhoud.
Voordat voor rivieren de stap gemaakt wordt naar morfologisch rekenen met 3D is het van
belang te bepalen wat dient te gebeuren met de spiraalstroming. Ondanks het feit dat
rekenen met meerdere lagen niet meteen aan de orde komt in 2000 is het wenselijk op korte
termijn te bepalen waar voor gekozen moet worden en waarom.

9.4

Metingen in prototype

Tot nu toe is gebruik gemaakt van de resultaten van metingen in het schaalmodel in het
Laboratorium voor Vloeistofmechanica. Voor het beoordelen van het stroombeeld was dit
ook voldoende en zelfs erg handig. Invloed van scheepvaart is er niet. Het model beschrijft
een recht stuk rivier, het stroombeeld kan met behulp van kleurstof tot in detail worden
bestudeerd en de randvoorwaarden zijn naar believen in te stellen. Bovendien kan het
stroombeeld eenvoudig zichtbaar worden gemaakt door middel van drijvers en met behulp
van een digitale camera.
In 2000 wordt voorgesteld een eerste stap naar morfologie te maken. Het is van belang dat
de berekeningen die in dit kader gemaakt worden ook worden vergeleken met metingen.
Het is helaas niet mogelijk om in het betreffende schaalmodel sediment te modelleren.
Daarom is het wenselijk om in de loop van 2000 te beschikken over metingen in het
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prototype die een beeld geven van het sedimentatie en erosiepatroon in een kribvak.
Ondanks het feit dat deze metingen beïnvloed zullen zijn door de scheepvaart.
Het is raadzaam om een kleine literatuurstudie uit te voeren om vast te stellen wat op dit
gebied reeds beschikbaar is.

9.5

Invloed van scheepvaart

Tot nu toe is de invloed van scheepvaart steeds zijdelings genoemd. Het is bekend dat
scheepvaart veel invloed heeft op de morfologie in een kribvak, maar in welke mate precies
is niet bekend. In het verleden is wel onderzoek gedaan naar de sedimentatie en erosie in
een kribvak als gevolg van passerende schepen. Zowel in prototype, als in schaalmodel als
met behulp van rekenmodellen [Verheij et al. 1991, Kazi, 1998 en Brinke et al., 1999].
De verwachting is dat in 2000 nog niet wordt gerekend aan de invloed van de scheepvaart.

9.6

Samenvatting

Bovenstaande punten worden hieronder kort samengevat in een zeer voorlopig stappenplan
waarmee de prioriteiten in 2000 worden aangegeven. Uiteraard is de voortgang afhankelijk
van de behaalde resultaten. Enkele van onderstaande activiteiten kunnen tegelijkertijd
plaatsvinden maar het is van belang stap voor stap de berekeningen uit te voeren om de
optredende problemen te kunnen traceren.
1. Beschrijving en analyse van het loslaatpunt, het stuwpunt en de scheidingsstroomüjn
van de in 1999 uitgevoerde berekeningen
2. LES berekening in combinatie met wandwrijving vervolmaken met aandacht voor
roosterafhankehjkheid
3. Invloed van de hydrostatische drukverdeling op stromingsbeeld en in relatie tot LES
4. Vergelijken van resultaten met metingen inclusief literatuurstudie metingen aan kribben
en kribvakken
5. Berekeningen van waterbeweging met gewijzigde kribconfiguratie
6. Oriënterende berekening met Delft2D-rivieren met morfologie
7. Berekening met morfologie en LES
8. Morfologieberekeningen met gewijzigde kribconfiguratie
Begin 2000 wordt een gedetailleerd plan voor komend jaar voorgelegd waarin de fasen en
beslismomenten worden aangegeven.
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Positieve en negatieve vorticiteit van de berekening
met wandwrijving en LES
Figuur 7.20

WL | DELFT HYDRAULICS

Q2487

<
Ü
Cfl

ir
O «

CVJ

i -

iDoiootnotoowoioo
M O W O M O W O M O W O

d o o d d o o d

d o d o

Derde kribvak, Delft2D-Rivieren kromlijnig fijn rooster
tijdsgemiddelde snelheid [m/s],
verlaagde kribben met wandwrijving en LES

WL DELFT HYDRAULICS

k31
Figuur 7.21
Q2487

LU
_]

<
O

co
CC

i'l

LU C

ÏËioowoioowoioowo

Si

? N i f l C \ I O N i O W O M O W o 5

^öoöööööööööö o

Kribkop detail, Delft2D-Rivieren kromlijnig fijn rooster
tijdsgemiddelde snelheid [m/s],
verlaagde kribben met wandwrijving en LES

WL DELFT HYDRAULICS

k31
Figuur 7.22
Q2487

B

I

D

O

C

(bibliotheek en documentatie)
g ^ 5 * Dienst Weg-en Waterbouwkunde
~~ Pcs:ï>us5044 2600 GA OELFT
Tei. 015-2513363/364

WL | delft hydraulics
Jl85
postbus (77
2600 MH Delft
telefoon 015 285 85 85
telefax 015 285 85 82
e-man info@widelft.nl
internet www.wkfefft.nl
Rotterdamseweg 185
p.o. boxl77
2600 MH Delft
The Netherlands
telephone+31 15 285 85 85
telefax +31 15 285 85 82
e-mail 'mfo@wMetft.nl
internet www.wldeHt.nl

North Sea

tonden*

