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Het Waterbouwkundig Laboratorium te Delft
door

11'. J. TH. THIJSSE.
Geschiedenis van het totstandkomen van het laboratorium. - Beecln ijving van gebouw en inriclrtingen , _
Opsomming van de door derden opgedragen modelproeven. - Opmerkingen over enkele van deze proeven.

- Regeling van de bet.rekkingen t.usschen opdrachtgevers ell laboratorium.

Sinds ENGELSomstreeks het begin van deze eeuw te
Dresden het eerste waterbouwkundig laboratorium op
richtte, heeft het modelwezen zich in belangrijke mate
uitgebreid. Reeds spoedig werd het voorbeeld op verschei
dene andere plaatsen gevolgd, vooral in Duitschland, dat
kort na den oorlog reeds een tiental laboratoria bezat.
Ook in andere landen kwamen dergelijke inrichtingen tot
stand.
Meestal waren de laboratoria verbonden aan een Tech

nische Hoogeschool, waar zij zich vooral met speurwerk
bezig hielden. Daarenboven werden proeven genomen, die
uitsluitsel moesten geven over de problemen, die zich voor
deden bij het ontwerpen of wijzigen van bepaalde water
bouwkundige werken. Deze laatste proeven werden voor
namelijk uitgevoerd in enkele groote laboratoria (Dresden,
Karlsruhe, München, Brünn), die daarvoor in het bijzonder
geschikt zijn. Speciaal voor dit praktijkwerk zijn in
Duitschland twee laboratoria ingericht, los van het ver
band met een Hoogeschool, namelijk de Versuchsanstalt
für Wasserbau und Schiffbau te Berlijn en het marine
laboratorium te Wilhelmshaven.
In Nederland werd aanvankelijk een afwachtende hou

ding aangenomen, met het gevolg, dat men op het buiten
land was aangewezen, toen het uitvoeren van eenige groote
waterstaatswerken het nemen van modelproeven noodig
maakte. Het Julianakanaal, de sluisbouw te Ymuiden en
de Zuiderzeewerken zagen zich bijna gelijktijdig voor pro
blemen geplaatst, waarvoor modelproeven vrijwel onont
beerlijk waren, De beide Rijkswaterstaatsdiensten kwamen
terecht in de Versuchsanstalt te Berlijn, die toen onder de
beproefde leiding van KREY stond, terwijl de onderzoe
kingen voor de Zuiderzeewerken werden toevertrouwd aan
het laboratorium van Rehbock te Karlsruhe.

De aanvankelijke resultaten van deze modelmetingen
waren zeer bevredigend. Meil weet, dat zij aantoonden, dat
te Llmuiden de schutkolkmuren hoog konden worden ge
fundeerd, dat de uitwateringsluizen in den afsluitdijk
kleinere afmetingen konden verkrijgen, dan men eerst
had gedacht en dat belangrijke gegevens werden verschaft
omtrent de stroomen, die in de sluitgaten van den afsluit
dijk konden worden verwacht. De Commissie, die kort te
voren was ingesteld om te onderzoeken, of de oprichting
van een laboratorium in Nederland gewenscht was, vond
in een en ander aanleiding om voor te stellen, althans een
bescheiden poging te wagen. Het duurde nog eenigen tijd
eer het zoover was, doch in 1927 kwam toch een voor
loopig laboratorium tot stand. De belanghebbende Depar
tementen, Onderwijs en Waterstaat, sloegen de handen
ineen. Onderwijs versehafte eenigc fondsen en de locali
teit, de kelder van het gebouw voor ''Veg- en Waterbouw
kunde van de Technische Hoogeschool, Waterstaat stelde
een onder dit Departement behoorenden ingenieur ter
beschikking, in den vorm van schrijver dezes, die de op
dracht kreeg na te gaan of er werk voor het op te richten
laboratorium was te vinden. Bleek, dat dit het geval

was, dan zou de kelder worden ingericht tot voorloopig
laboratorium. De resultaten van de eerste, daarin te nemen,
proeven zouden dan moeten leeren, of het gewenscht was
door te gaan, of dat het heter was van het inrichten van
een eigen laboratorium af te zien.

Het onderzoek naar de mogelijke opdrachten behoefde
niet lang te worden voortgezet. Reeds spoedig werden zeven
orders in het uitzicht gesteld, genoeg om mee te beginnen.
Het laboratorium is den autoriteiten, die deze orders
gaven, dankbaar, dat zij hun problemen durfden toever
trouwen aan een instelling, die nog niet had bewezen, dat
vertrouwen te verdienen.

Eén van de opdrachten verviel al spoedig, een andere
werd uitgesteld, maar deze uitvallers werden door andere
vervangen, zoodat het nooit aan werk heeft ontbroken.
Integendeel, de stroom van orders vloeide zoo rijkelijk,
dat het soms de uiterste inspanning kostte om een belang
rijken achterstand te vermijden en dat het overige werk er
vrijwel bij inschoot.

Behalve werk voor de practijk moest toch ook van het
Iaboratorium worden verwacht, dat er onderzoekingen
werden gedaan op breedere basis, systematisch werk, dat
onze kennis van de hydraulica verder moest brengen. Het
lag voor de hand, dit speurwerk te doen, gezamenlijk met de
Hoogleeraren van de afdeeling voor Weg- en Waterbouw
kunde van de T.H.S., die met het laboratorium onder één
dak werkten. Eenige pogingen in deze richting zijn onder
nomen, doch zij moesten worden opgegeven, omdat de
proeven voor de practijk de volle werkkracht van het
laboratoriumpersoncel in beslag namen en ook de beschik
bare ruimte geheel opeischten. Ook van het rechtstreeks
dienstbaar maken van het laboratorium aan het onderwijs
van de T.H.S. kwam niet veel. "Vel werden nu en dan
sommige modellen door studenten bezichtigd en de proe
ven gedemonstreerd, maar de ruimte leende zich niet voor
bezoeken van eenigen omvang.

Het Instituut, dat het laboratorium in December 1931
bezocht, kan daarvan meespreken, evenals de Vereeniging
van Delftsche Ingenieurs, waarvan een groot aantal leden
reeds in Maart 1928 een bezoek bracht aan het laboratorium,
dat toen nog slechts kort bestond en waarin tastenderwijs,
vaak met zeer primitieve hulpmiddelen, werd gezocht naar
de juiste wijze om de moeilijkheden van het begin, de kin
derziekten, onder de knie te krijgen.

Met het stijgen van het aantal der opgedragen onder
zoekingen werd het werk meer en meer daarop geconcen
treerd en voor het speurwerk en het onderwijs worden
betere tijden afgewacht.

Betrekkelijk spoedig bleek, dat de keider te klein werd
voor het groote aantal modellen, dat tegelijkertijd moest
worden onderzocht, en ook, dat in de toekomst proeven
zouden moeten worden genomen, die een inrichting ver
eischen, grooter en beter, dan in het voorloopige labora
torium kon worden verwezenlijkt. Het laboratorium had
zijn bestaansrecht bewezen crt het werd dus tijd er een
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-----------~P~ROV. KA~AA~-Fig. 1. Gebouwencomplex in het N.O. van Delft.
B = Bibliotheek T. H. S., W = Gebouw voor Weg- en Water
bouwkunde T. H. S., L = Waterbouwkundig Laboratorium,

D = Doelen.

definitieven vorm aan te geven. Een nieuw gebouw was
noodig, waarin voldoende gelegenheid zou zijn om het te
verwachten werk goed uit te voeren en bovendien moest
de vraag onder de oogen worden gezien, op welke wijze het
laboratorium verder zou worden georganiseerd.

Om verschillende redenen werd het niet gewenscht ge
acht het rechtstreeks bij een van de Departementen van
Algemeen Bestuur onder te brengen. Tenslotte werd ge
kozen de vorm van een stichting, die in 1933 in het leven
werd geroepen. Daardoor kwam een eind aan de taak van
de reeds genoemde Commissie voor de Oprichting, die aan
vankelijk werd gepresideerd door prof. dr. ir. J. KRAUS,
later door ir. J. F. DE VOGELen waarin de secretaris, ir.
W. F. STOEL,de Waterstaatsbelangen heeft behartigd.

Het beheer van het laboratorium werd nu overgenomen
door het Stichtingsbestuur, waarvan ir. DE VOGEL,in zijn
functie van President-Curator van de Technische Hooge
school, weder voorzitter is. Dit bestuur wordt benoemd
door de belanghebbende Departementen, namelijk 'Vater
staat, Onderwijs en Financien.

De taak van de Stichting is in de statuten zoo ruim
omschreven, dat de werkzaamheden zich niet behoeven te
beperken tot het gebied van de eigenlijke waterloopkunde,
doch dat men zich ook op andere terreinen kan begeven.
Van deze bevoegdheid is gebruik gemaakt door het op
richten van een afzonderlijke afdeeling, het Laboratorium
voor Grondmechanica.

Ook in dit laboratorium worden, behalve speurwerk,
proeven ten behoeve van de practijk verricht.

In het oorspronkelijke laboratorium betreffen deze
proeven, evenals vroeger, die gevallen, waarbij stroomend
water te pas komt. Opdrachten daartoe kunnen worden
verleend door Rijksdiensten, doch ook door andere licha
men of personen, Dit laatste is reeds herhaaldelijk het
geval geweest, doch de grootste opdrachtgever is toch,
van het begin af, het Rijk geweest. Zoowel voor den Rijks
waterstaat, als voor de Zuiderzeewerken is een groot aantal
proeven verricht.
De werken, die door de Waterstaatsdiensten van de

Provincies worden uitgevoerd, schijnen zich minder goed
te leenen voor modelonderzoek. Zoo lang het laboratorium
hestaat, is niet meer dan drie maal een aanvraag voor een
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Fig.2. Plattegrond van het Waterbouwkundig Laboratorium
(hoofdverdieping).

K = kantoren, W = werkplaatsen, P = pompruimte. r. =
glazen goot, C = conciergewoning.

De in .Iuli 193·1,aanwezige modellen zijn ingeteekend en aan
geduid door de modelnummers: 68 = proefbak voor golfdruk
metingen, 72 = IJsselmeerzijde sluizen Komwerderzand,
75 = Schutsluis bij Wijk bij Duurstede, 76 = Halve groep
IJsselmeersluizen, 78 = Haven Zeebrugge, 79 = Schutsluis
Hengelo, 80 = Haven van Abidjan (Ivoorkust), 83 = Riool
mond Scheveningen, 84, = Petroleumhaven Pernis,

85 = Maasstuw bij Lith.

modelproef gedaan en slechts in één geval is het werkelijk
tot het uitvoeren van de proef gekomen. Wellicht is dit
geringe gebruik, dat de Provinciale diensten van het
laboratorium maken, ten" deele ook een gevolg van on
bekendheid met het bestaan ervan.

De groote Nederlandsche Gemeenten kennen den weg
naar het laboratorium beter. Verscheidene opdrachten zijn
van die zijde afkomstig. Andere opdrachtgevers zijn water
schappen, fabrieken en een enkel ingenieursbureau, terwijl
in den laatste tijd twee proeven zijn begonnen, die uit het
buitenland afkomstig zijn.

De kosten van de proeven worden met de opdrachtgevers
verrekend, waarbij in den regel de kostprijs als basis dient.
Meestal wordt een globale raming gemaakt, vóór met het
werk wordt begonnen. In veel gevallen heeft het onder
zoek een ander verloop, dan men zich aanvankelijk voor
stelde, wat tengevolge kan hebben, dat de werkelijke
kosten afwijken van de raming. De aard van het onderzoek
maakt, dat van het aannemen van een opdracht voor een
bepaalde som geen sprake kan zijn.

Voor het nieuwe laboratorium, waarin het waterloop
kundige werk wordt verricht, is een terrein beschikbaar
gesteld achter de Bibliotheek en het gebouw voor Weg- en
Waterbouwkunde van de 'Y.H.S., uitkomende op de
Raam 1). In vroeger tijd stonden op dat terrein de houten

1) Het adres van het laboratoriu m is Raam Ill.



Fig. 3. Gebouw van het Waterbouwkundig Laboratorium.
Foto HAN.3 NIEUWENHUIS, 's-Gravenhage, afgestaan door de Arnsterdamsche Ballast. Mi].

loodsen, waarin de toekomstige ingenieurs hun wiskunde
en werktuigbouwkunde leerden (de voormalige geweer
winkel). Deze loodsen zijn reeds jaren geleden naar den
Wippolder overgebracht en daarna is het terrein braak
blijven liggen. Met den bouw werd door den Rijksgebouwen
dienst begonnen in 1931 naar de plannen van den archi
tect ir. H. KAMMER.

Het laboratorium(fig.1-3) is geheel aan de Zuidzijde vall
het terrein geplaatst en grenst dus onmiddellijk aan den tuin
van de Doelen. Het grootste
deel van den plattegrond wordt
ingenomen door een hal, waarin
de te onderzoeken modellen
worden opgesteld. Kleine mo
dellen vinden een onderkomen
in een loodrecht daarop staande
hal van mindel' groote afrnc
tingen. Om het T-vormige com
plex, dat dool' de beide hallen
wordt gevormd, zijn de neven
vertrekken gegroepeerd. Een
deel daarvan, de pompkamers
en de ruimte voor de glazen
goten, zijn, evenals de hoofd
hallen, gefundeerd op beton
palen. De grondslag is van dien
aard, dat het mogelijk was,
onder de overige ruimten, na
melijk werkplaatsen, magazijnen
en kantoorlokalen, de paalfun
deering weg te latcn , De zet
ting, die daardoor is opgetreden,
schaadt de bruikbaarheid van
die loealiteiten in geenen decie.

Onder de hoofdverdieping
bevinden zich de waterreser
voirs. Dit deel is als een groote
betonnen doos uitgevoerd, waar
op de stijlen zijn geplaatst, die
het dak dragen. Een eigenaar
digheid van de constructie, die
is ontworpen door den hoofd
ingenieur van den Rijksgebou-

wendienst, dr. ir. J. EMMEN,wordt gevormd door de be
weeglijkheid van de kolommen, die het dak dragen (fig.
4-6). Dit laatste kan dientengevolge vrij uitzetten en
krimpen, zoodat het niet noodig was uitzettingsvoegen
aan te brengen.
Het betonnen geraamte is omkleed met baksteen, die

vooral noodig is voor warmte-isolatie. Een breede, om het
geheele gebouw doorloopende, strook glas waarborgt een
overvloedige verlichting van de hallen.

Fig.4. Bouw van model .Pernis,
De Wa.terweg (naar het Westen gezien) in aanbouw: op den voorgrond mallen, uitge
sneden volgens de gepeilde raaien. In het midden is de ruimte tusschen de mallen
aangevuld met puin en zand, achter is een riviervak met cementspecie bekleed. Geheel

links het model van Abidjan in bouw.

I
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Fig. 5. Groote hal, Z.-W.-zijde.
Toestand begin Juli 1934. Op den voorgrond het model van de haven van Zeebrugge. Een deel van den bodem van dit
model is bewegelijk, het is voorzien van dieptelijnen. Achter links het model van de haven van Abidjan, gedeeltelijk in
bedrijf, overigens nog in aanbouw. Rechts de Rotterdamsche Waterweg bij Vlaardingen met de Petroleumhaven van

Pernis (gezien van Oost naar West).

De inrichting is nog voor uitbreiding vatbaar; thans
bestaat de gelegenheid om de modellen, waarvan de grootte
slechts beperkt is door afmetingen van de hallen, te voor-

zien van waterhoeveelheden tot
een maximum van ruim een hal
ven kubieken meter pcr seconde.
Installaties om deze hoeveelheden
te meten zijn aanwezig; voorts
vindt men de noodige electrische
aansluitingen en eenige loopkra
nen, die ook het uitzetten van
groote modellen en het' verkeer
daarover vergemakkelijken.

Het is deze groote ruimte en
het zijn deze hulpmiddelen, die
het onderzoek zooveel gemakke
lijker maken, dan in den kelder
het geval was. Toch is in den
kelder, zoo goed en zoo kwaad
als het ging, heel wat werk ver
richt. Niet minder dan 56 model
len zijn er tusschen 1927 en 1933
gebouwd. Aan één daarvan is het
onderzoek nog niet geheel afge
loopen.

Toen in het voorjaar van 1933
de bouw van het nieuwe labora
toriurn zoover was gevorderd, dat
in een deel van de groote hal de
steigers konden worden wegge
nomen, werd in de vrijgekomen
ruimte dadelijk begonnen met het
maken van een model, dat te groot
was om in den kelder te worden
ondergebracht. Spoedig werd dit
eerste model gevolgd door andere;

Het uiterlijk van het gebouw maakt een zakelijken in
druk. Versieringen ontbreken geheel, trouwens ook bij de
inrichting is de uiterste soberheid betracht.

Fig. 6. Dwarshal.
Links achter: Bak voor het meten van golfdl'Ukken (in aanbouw). Rechts: Model van
de schutsluis bij Hengelo. Op den voorgrond het benedenpand met de zigzagvormige
stuw om het peil daarin op de juiste hoogte te houden en de vlotter, die dat peil naar

de registreerinrichting overbrengt. Daarachter rechts de kolk,



De onderwerpen, die in de
modellen zijn en worden onder
zocht, zijn van zeer verschillenden
aard. Meestal kunnen zij worden
ingedeeld in twee groepen, name
lijk die, waarbij het gaat om de
beweging van het water zelf en
die, waarbij de beweging van door
het water meegevoerde vaste
stoffen de hoofdrol speelt. Beide
hoofdgroepen kunnen weder ver
der worden verdeeld; dit is ge
schied in de lijst van de tot dus
ver opgedragen onderzoekingen.
In dezen staat zal men geen onder
zoekingen vinden, waarbij een
groot hoogteverschiloptreedt.
Proeven voor waterkrachtwerken,
die in verscheidene buitenland
sehe laboratoria een zeer groot
deel van het programma vullen,
komen in Nederland niet voor;
duidelijk ziet men, dat het hier
gaat om het werk voor een labo
ratorium in een vlak land, als
het onze. Meestal moeten platte
modellen worden gebouwd, die
in horizontale richting soms zeer
groote afmetingen verkrijgen. Bij
het ontwerpen van het nieuwe
gebouw is daar uiteraard op ge
rekend, vandaar dat het gebouw
bijvoorbeeld sterkafwijkt van.dat
voor het laboratorium te Zürich,
dat slechts enkele jaren ouder is.

Onder de proeven van de eerste
hoofdgroep nemen die over het
waterafvoerend vermogen van
kunstwerken (spuisluizen, vaste
stuwen, bruggen) een groote plaats
in. Van belang is het, dat bij deze
proeven meermalen een capaciteit
is gevonden, grooter dan men
had verwacht. In de formules
wordt de capaciteit bepaald door
den afvoercoëfficiënt fL, waarvan
in den regel wordt verondersteld,
dat de waarde niet hooger is dan
0,9 tot l,O.
De modelmetingen geven echo

ter herhaaldelijk coëfficiënten,
die grooter dan de eenheidzijn,
somszelfstamelijk veel. Achteraf
is dit theoretisch zeer goed te
verklaren en toen eenmaal de
aandacht op het verschijnselwas
gevestigd, was het niet moeilijk
een aantal sluizen in Nederland
te vinden, waarvoor fL grooter is
dan één. Door metingen is dit
vastgesteld bij de sluizen in het
Ververschingskanaal te Scheve
ningen, bij de waaiersluiste Stee
nenhoek,de sluizente Katwijk,de
spuisluiste IJmuiden ende IJ ssel-
meersluizen in den Afsluitdijk. Ten onrechte vindt men
thans nog wel de meening,dat eenzoohoogewaardevan fL
alleen kan voorkomenbij een hydraulisch verfijnde vorm
gevingen dat bijvoorbeeldeen beschadigingvan het kunst
werk een belangrijke vermindering van fL tengevolge zou
hebben. Zoo gevoelig is een spuisluisniet.
Aan de moderne schutsluizenworden zoohoogeeisehen

thans is het twaalfde onderhan
den.
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Fig. 7. Registreerinrichting voor de schutsluis bij Wijk bij Duurstede.
Op de trommel wordt geregistreerd het verloop van de waterstanden in de kolk en op
de aansluitende panden, van de krachten, die op het geschutte vaartuig werken en
beweging van de schuiven. De schakelbordjes met de weerstanden dienen voor het

regelen van de bewegingssnelheden van de schuiven.

Fig. 8. Model van een deel van de schuif voor de stuw bij Lith. In dit model, dat in een
glazen goot was opgesteld, moest worden onderzocht, welken vorm de woelbak (links
op de foto) moet hebben, om den over de stuw stortenclen straal van den rivierbodem
af te leiden. Tevens zijn hier metingen gedaan van het trillen van de stuwen van de

drukvercleeling daarop.

gesteld, dat het niet gemakkelijk is daaraan te voldoen.
Nog in het begin van deze eeuw gold twee en een halve
meter als het grootste verval, dat met een enkeleschutsluis
kon worden overwonnen.Werd dit vervaloverschreden,
dan moest een gekoppeldesluiswordengebouwd.
Bij de sluizen,waarvoormodelproevenwordenverricht,

komen nog wel enkele voor met een verval van slechts
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Fig. 9. Buitenzijde van de sluizen bij den Oever.
In dit model is onderzocht de vorm van de leidammen voor de buitenhaven met het

oog op golfdemping en aanzanding.

Fig. 10. Stroombeeld van de IJsselmeersluizen.
Door den waterstroom van het modell: 100 is de sluisvloer te zien. De teekening
tusschen de pijlers ontstaat door het refleeteeren van het lieht van de lamp, waarbij
de foto's zijn gemaakt op het gegolfde wateroppervlak. Op het stortebed vormt zich

een watersprong.

voorgeschreven vvijze geschie
den; bij afwijkingen daarvan
geraakt het water in de kolk in
onregelmatige beweging, waar
door groote en snel wisselende
krachten op de schepen worden
uitgeoefend. Dit kan tot tros
breuk en verdere schade leiden.
Geschiedt het vullen en ledigen
daarentegen volgens program
Ina, dan worden zonder bezwaar
in luttele minuten belangrijke
hoogteverschillen overwonnen.

Een contrôle op de model
proef wordt verkregen door, na
het in bedrijf stellen van de
sluis, daarin de modelmetingen
te herhalen. Het meten van de
op de schepen werkende krach
ten eischt een omvangrijke in
stallatie en is tot dusver alleen
uitgevoerd bij de nieuwe sluis
16 in de Zuid-Willemsvaart
hoven Weert. De uitkomsten
kwamen zeer goed met de ver
wachting overeen. Voor dit jaar
staan metingen in de schutsluis
te Eefde op het programma. Ook
ric overige onderzochte sluizen,
voor zoover zij gereed zijn, heb
ben de verwachtingen niet be
schaamd. Zoover men kan na
gaan, komen de verschijnselen
behoorlijk met de uitkom
sten overeen. Met belang
stelling worden de resultatcn
tegernoetgezien van het schutten
met de sluis te Bom, waar het
verval, dat normaal Il ,35 111
bedraagt, in bijzondere gevallen
tot 12,85 III zal kunnen op
loopen.

Behalve bij schutsluizen gaat
het ook in enkele andere geval
len om de krachten, die het
bewegende water op schepen
uitoefent. Drie proeven hadden
daarop betrekking, narnelijk die
voor het bepalen van den vorm
van het buitenkanaal van de
te bouwen schutsluis te IJmui
den (nr. 3, krachten op de naar
de Noordersluis gaande sche
pen), voor het aflaatwerkje van
cie Bolksbeek op het Twenthe
Rijnkanaal (nr. 30) en bij een
eventueele uitmonding van het
koelwater van een electrische
centrale in een haven (nr. 43).

De proeven, waarin wordt
bepaald, of steenen door het
stroomende water worden ver-
plaatst, vormen een overgang

naar de tweede hoofdgroep. Zeer belangrijke metingen
van deze categorie waren die voor de beteugelingsdammeIl
van de Zuiderzee en de daarbij behoorende contrôle
proeven te Roermond. Na alles, wat in De Ingenieur
reeds over deze goed geslaagde proeven is gepubliceerd 2),
kan er thans over worden gezwegen.

enkele meters, doch meestal gaat het om grootere hoogte
verschillen: zes, acht meter en meer. Daarbij moet de vul
tijd zoo klein mogelijk zijn, liefst minder dan tien minuten.
Om dit mogelijk te maken moet het bovenhoofd zeer zorg
vuldig worden geconstrueerd en moet de wijze van bewegen
van de schuiven of deuren, die den weg voor het instroo
mende water vrij maken, nauwkeurig worden geregeld.
Het is niet alleen noodig om de benoodigde waterhoeveel
heid binnen den bepaalden tijd in de kolk te brengen,
doch ook om dit op een zoodanige wijze te doen, dat de
schepen in de sluis rustig liggen.
Bij een dergelijke sluis moet de vulling precies op de

Van de proeven, waarbij vaste stoffen van kleine af
metingen (zand en slib) door het stroomende water worden
bewogen, dient in de eerste plaats te vvorden genoemd, die

2 De Ingenie~~r 11;)33 no. 18.



omtrent de stortebedden van de IJsselmeersluizen. Op de
moeilijkheden, die bij deze proef zijn ondervonden, zal nog
worden teruggekomen.

Bij een ander onderzoek, waarin de zandbeweging een
groote rol speelde, namelijk dat voor den mond van den
Rotterdamsehen Waterweg bij Hoek van Holland (nr. 35),
was het een voordeel, dat het om een bestaand werk
ging. Daardoor was het mogelijk om de banken en geulen,
die in het model ontstonden, wanneer dit den bestaanden
toestand nabootste, te vergelijken met die van de wer
kelijkheid. Deze vergelijking viel zeer bevredigend uit,
wat het vertrouwen in de juistheid van het model ver
sterkte. De verdere proeven gaven een beter inzicht in
de wijze, waarop in de werkelijkheid de zandverplaatsingen
geschieden en hebben aanwijzigingen vcrschaft hoe men
de diepteverhoudingen in en buiten den mond nog zou
kunnen verbeteren. De beperkte mogelijkheden van het
onderzoek in den keider beletten het bereiken van een
definitief resultaat. Daarvoor is een nieuwonderzoek
noodig, waarbij onder anderen rekening zal moeten
worden gehouden met het mengen van het rivierwater
met het zwaardere zeewater en dat daardoor zeer uitge
breid en tijdroovend moet worden.

De proeven voor Hoek van Holland zullen wel een van
de oorzaken zijn geweest, dat twee buitenlandsche onder
zoekingen aan het Laboratorium zijn opgedragen. De Bel
gische Dienst van Bruggen en 'Vegen kwam met het pro
bleem van de verondieping van de haven van Zeebrugge,
terwijl uit Frankrijk de opdracht kwam een onderzoek in
te stellen naar de mogelijkheid om een haven voor diep
gaande schepen aan te loggen te Abidjan aan de Ivoor
kust. In dit laatste geval zal een situatie worden verkregen,
die veelovereenkomst heeft met die te Hoek van Holland:
een kanaal met stcrkc in- en uittrekkende stroomen. uit
komend op een flauw hellende kust, waarlangs een belang
rijk zandtransport plaats vindt.

Van de proeven, die buiten de twee genoemde hoofd
groepen vallen, hebben verscheidcne betrekking op golf
beweging. Zoo werden modelmetingen uitgevoerd om te
geraken tot de kennis van den druk, die bij een noord
westelijken storm door de golven wordt uitgeoefend op
het buitenfront van de Llsselmecrsluizen, die oorspronke
lijk tegen de Waddenzee geheelopen lagen (modelnummer
68). Plaatselijk bleek deze druk zoo hoog, dat het raad
zaam werd geacht beschermingsdammen aan te leggen om
de golfhoogte vóór de sluizen te verminderen. Een andere
proef (nr. 72) toonde aan, dat deze extra bescherming aan
de IJsselmeerzijde niet urgent is.

Een proef is in voorbereiding, Olll voor een eenvoudig
geval (terugkaatsen tegen een ver ticalen wand) na te gaan,
op wellee wijze de golfdruk afhangt vall de golflengte,
hoogte en waterdiepte. Dit is noodig om te weten tc komen,
welke voorzorgen moeten worden genomen bij het afleiden
van de verschijnselen in het groot, uit de rcsultaten van
de proeven op kleine schaal. Eigenlijk is dcze proef onder
speurwerk te rangschikken. De aanleiding daartoe zijn
modelmetingen omtrent den golfdruk. die op onderdeelen
van kuristwerken in den afsluitdijk van de Zuiderzee
mogelijk is.
Voor het onderzoeken van golfoploop wordt gebruik ge

maakt van een gesloten goot met glazen wanden, waardoor
Jucht kan worden geblazen. Deze goot is beschikbaar ge
steld door het Geologisch Instituut te Leiden, waar de
metingen geschieden.

Het dempen van de golven is onderzocht voor de haven
van Breskens (nr. 12), waar het noodig was den ingang te
verruimen. Geheel andere golven zijn die, welke ontstaan
op kanalen door het vullen en ledigen van sluizen met groot
verval (nr. 47). De proeven hiervoor dienen, om na te gaan
of ze moeilijkheden voor de scheepvaart kunnen veroor
zaken. Ook de drukstooten, die bij onregelmatig bedrijf
in de persleidingen van poldergemalen kunnen optreden
(nr. 23 en 77), behooren onder de rubriek golfbewegingen.

Behalve de golfproeven omvat de groep diversen nog
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Fig. 11. Model van den ingang van den Rotterdamsehen
Waterweg bij I-loekvan Holland.

De waarnemers gaan globaal na, welke invloed op den stroom
in de nabijheid van den mond wordt uitgeoefend door een
vernauwing van den mond met aansluitende leidammen in

Zuidelijke richting.

Fig. 12. Opname van stroomsnelheid en -richting.
De stroom wordt hier gemeten door brandende kaarsjes te
laten drijven onder een fototoestel (met verticaal gestelde
optische as) door. De plaat wordt elke seconde even belicht,
waardoor de stroombanen als stippellijnen op de foto komen.

Fig. 13. Model van het af'laatwerk van de Bolksbeek op het
Twenthe- kanaal.

Om vast te stellen, welken invloed een voorbijvarend schip
ondervindt van den van rechts komenden stroom uit de
Bolksbeck, is het vaartuig voorzien van 1 brandend kaarsje
op zijn voorsteven en 2 brandende kaarsjes op het achterschip.
Door intermetteerend te fotografeeren, is de positie van het

schip op elk oogenblik te reconstrueeren.
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Modelproeven, opgedragen aan het Waterbouwkundig Laboratorium te Delft 1927 tim. 1933

Groep OpmerkingenI Nr. I Onderwerp Opdrachtgever Istand ult. '331
Capaciteit van wa
ter-doorlatende

werken

3
40
38
42
29
71
14

Bocht in buisleiding

Zuiderzeewerken

"Rijkswaterstaat
Zuiderzeewerken
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Rijksbureau voor de
ontwatering

Waterschap de Berkel
Rij kswaterstaat
Gem. 's-Gravenhage
Kon. Ned. Hoogovens
en Staalfabrieken

Gem. Rotterdam

Stroomverdeeling; 13
op voorwerpen

(steenen, construe- 20
tiedeelen, schepen) 22
uitgeoefende krach-
ten. 76

66

30

43
86

64

Schutsluizen 4
8

15
27
28
32
37
52
.'53
58
69
75
79

Aanval op zinksteen in sluit- Zuiderzeewerken
gaten Zuiderzee

id. in stuw Roermond Zuiderzeewerken
Aanval op zinlesteen bij het Zuiderzeewerken

eind van een dijkvak
Aanval op bestorting bij IJssel- Zuiderzeewerken

meersluizen

Spuisluis IJmuiden
IJsselmeersluizen
Duiker in Groenbeek
Syphon Zeeburg
Aflaatwerk Eefde
Aflaatwerk Delden
Stuwcomplex Borculo

50
7
63
26

Stuwcomplex Lochem
Maasbruggen Maastricht
Nooduitlaten v. rioleering
Splitsing van buizen

Krachten op schuiven van Zuiderzeewerken
IJ sselmeersluizen

Aflaatwerk van Bolksbeek op Rijkswaterstaat
Twenthekanaal

Koelwateruitlaat in Keilehaven Gemeente Rotterdam
Noodkeering Wieringermeer- Zuiderzeewerken
sluizen

Stroomverdeeling in luchtings- Gern. Amsterdam
bakkeu (rioleering)

gereed

"
"
"
"
"
"

"
"
"
"

"

I
gereed

"
"

meten

voorloopig
gereed
gereed

"bouw

gereed.

ook krachten op schepen
ook krachten op deuren

ook ontgronding
ook ontgronding
ook ontgronding

I
ook ontgronding
ook orrtgrorid inp

contrôleproef voor n". 13

ook capaciteit en ont
gronding (eontrôleproef
op n", 17)

ook ontgronding

65

Wieringermeersluis Medemblik
Wieringermeersluizen Kolhorn,
de Haukes, den Oever

IJ sselsluis Gouda
Sluis Bosscheveld
IJsselsluis Eefde
Sluis 16 bij Weert
Sluis Barn in Julianakanaal
Verbindingsluis St. Andries
Sluis naast Maasstuw Lith
Sluis Vreeswijk
Sluis Delden ('l'wenthekanaal)
Sluis Wijk hij Duurstede
Sluis Hengelo (Twenthekanaal)

Zuiderzeewerken
Zuiderzeewerken

Prov. Zuid-Holland
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Rij kswaterstaat
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat

gereed

meten
afwerken
gereed
bouw
meten

I
Beweging van slib 1 I Wiihelminaha ven Vlaardingen

en zand 18 I Dokhaven Heyplaat

84 Petrolcumhaven Pernis

81 Zandbeweging langs zeebodem
49 Vaargeul Hellegat
33 Havendammen den Oever
35 Dammen Hoek van Holland
78 Buitenhaven Zeebrugge

80 Zeehaven Abidjan (Ivoorkust)

45 Voorhaven Weurt
51 Toegang sluiskanaa l bij stuw

I
Roermond

9 Kruising Kanaal Amsterdam-

I
Rijn en Nederrijn bij Wage-
ningen

46
I
Kruising Kanaal Amsterdam
Rijn en Lek bij Wijk bij

I Duurstede
44 Scheepvaartopening van Maas-

I stuw Linne

Gem. Vlaardingen
Rott. Droogdok
maatschappij

Gem. Rotterdam

Rijkswaterstaat
Rij kswaterstaat
Zuiderzeewerken
Rijkswaterstaat
Belgische Dienst v.
Bruggen en We-gen

Fransch Ministerie v.
Koloniën

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat

Kanaalvereeniging de
Geldersche Vallei

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

gereed

nog niet
begonnen

meten
gereed

"bouw

nog niet
begonnen
uitgesteld

gereed

meten

gereed

aanslibbing

slib en zand

nog geen officieele op
dracht
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Groep OpmerkingenI Nr. I Onderwerp Opdrachtgever ;Stand ult. '331
Ontgronding 39

Aanval op bodem bij Maasstuw
Lith

Aantasting van den bodem bij
de Parksluizen

I Zuiderzeewerken

Zuiderzcewerken

Zuiderzeewerken

Zuiderzeewerken
Adviesbureau voor
civielingenieurs
werken

Rijkswaterstaat

Gem. Rotterdam

gereed

I bouw
I meten
gereed ook capaciteit

41

Uitschuring van zeebodem bij
e!ijksbouw

Uitschuring van zeebodem ter
weerszijden van sluitgat

Ontgroncling bij IJsselmeerslui
zen

Ontgronding bij Oostoeversluis
Aflaatwerkjes bij sluizen in
Wilhelminakanaal

17

24.
19

85

56

31
vers

Golven in haven Breskeus
Golfstaaten op IJ sselrneerslui
zen

Golfaanval op hinnenfront van
de sluizen op het Kornwer
derzane!

Drukstooten in persleiding van
gemaal Lely

Drukstoot.en in persleiding van
gemaal Gouda

Dempen van golven door drij- Rijkswaterstaat gereee!

in dit model moet nog
een onderzoek van de
stroomen plaats vinden

"voorloopig
gereed
gereed

gereed

Diversen opgeschort metingen in het Geologi
sehe Instituut te Leiden

12
68

72

23

77

82

Beweging van sluisdeuren door
schroef

Opwaaiing en golfoploop

83
55

Rioolmond Scheveningen
Zuigkolk papierfabriek

60 'Velkast van papierrnuchine

5 Pompen "Vieringenneergemalell

36

eenige, meestalldeine, onderzoekingen van uiteenloopenden
aard. Bij één daarvan is gebruik gemaakt van de mogelijk
heîd, die in het nieuwe laboratorium bestaat, om de menging
van twee waterstroomen van verschillend soortelijk ge
wicht (zoutgehalte) na te gaan. Deze proef moest dienen
om den vorm vast te stellen van het mondstuk voor de
rioolleiding van de gemeente 's-Gravenhage, die te Sche
veningen tot ver in zee wordt doorgetrokken (nr. 83).
De vorm is zoodanig ontworpen, dat het rioolvocht, dadelijk
na het verlaten van de leiding, door een groote hoeveelheid
zeewater sterk wordt verdund.

Het zou te ver voeren een beschrijving te geven van alle
in de lijst genoemde proeven, of zelfs maar van de proeven,
die tegenwoordig in uitvoering zijn. Het Laboratorium is
gaarne bereid inlichtingen te verschaffen over bepaalde
onderzoekingen, wanneer daarvoor belangstelling bestaat.

In den regel is er ook van de zijde van de opdracht
gevers geen bezwaar tegen het publiceeren der resultaten.
Alleen in enkele gevallen kan het belang van den opdracht
gever ertoe leiden, om de resultaten van de proeven uit
sluitend tot zijn beschikking te stellen. Behalve in dit op
zicht, komt dit belang ook tot uiting in twee andere
kwesties, die bij modelonderzoek steeds weer aan de orde
komen: die van den tijdsduur en van de kosten. Vele
malen wordt een modelonderzoek opgedragen, zeer kort
voordat het resultaat bekend moet zijn. Dit is wel te be
grijpen, want veelal blijkt eerst bij het uitwerken van een
ontwerp, dat er reden is om een modelproef te nemen. De
aanstaande opdrachtgever komt dan naar Delft met de

Rijkswaterstaat
Zuiderzeewerken

Zuiderzeewerken

Zuiderzeewerken

Hoogheemraadschap
Rijnland

Zuiderzeewerken

Gern. Den Haag
N.V. Kon. Papierfa
brieken Van Gelder
Zonen

N.V. Kon. Papierfa
brieken Van Gelder
Zonen

Werkspoor Amster
dam

N.V. Haarternsehe
Machinefabriek

Nog een eontrôleproef te
doen

meten
gereed

meten metingen grootendeels in
papierfabriek te Velsen

gereed

vraag, of dit en dat kan worden onderzocht. "De resul
taten zou ik graag over zes weken hebben, want dan be
steden we het werkaan".
Nu zijn er wel proeven, die in zes weken kant en klaar

kunnen zijn, maar die vormen toch een kleine minderheid.
Om een proef goed te doen, moet men eigenlijk aan geen
tijd zijn gebonden. Alleen dan, kan men er zeker van zijn,
dat het werk niet ontijdig wordt afgebroken. Natuurlijk
kan men niet tot in het oneindige doorgaan, ook alom de
kosten niet te hoog op te voeren.

Die kosten kunnen zeer sterk verschillen. Korte, een
voudige proeven zijn voor enkele honderden guldens te
nemen, maar bij groote modellen loopen de uitgaven op
tot vijf à tien duizend gulden; voor uitgebreide proeven,
die meer dan een jaar duren, soms nog belangrijk meer.
Natuurlijk kunnen niet alle objecten dergelijke kosten
dragen. Hoeveel voor een modelproef mag worden betaald,
hangt af van het resultaat, dat men hoopt te bereiken. Het
is steeds zeer moeilijk, en soms ondoenlijk, om die waarde
in geld uit te drukken, vooral vóórdat de modelproef ge
nomen is.

Leidt bij een nieuw werk de proef tot vermindering van
bouwkosten, dan kan het bedrag van de vermindering
worden geïdentificeerd met de waarde van het resultaat
van de proef. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de Ber
lijnsche proeven voor de Noordersluis te Llrnuiden; het
hoogleggen van de fun deering der schutkolkmuren had
een besparing tengevolge, die wellicht de orde van grootte
van een millioen gulden bereikte. Ook door de proeven voor
de beteugelingsdammen van de Zuiderzee is een zeer groote



besparing verkregen. Men kon op grond van de uitkomsten
in de modellen de lengte van de bezinking op de heteuge
lingsdammen tot het uiterste terugbrengen, wat een ver
mindering van zinkwerk met ongeveer twee honderd
duizend vierkanten meter veroorzaakte. Daartegenover
staat het meerdere grandverlies in die dijkgedeelten, die
thans zonder voorafgaande bodembescherming zijn uit
gevoerd, bijvoorbeeld in de Blinde Geul, maar dat neemt
niet weg, dat de rechtstreeksche besparing belangrijk meer
dan een millioen gulden is geweest.

Om dit resultaat te bereiken zijn noodig geweest model
proeven te Karlsruhe en te Delft en de contrôleproef te
Roermond. Vooral deze laatste, waarbij een afvoeropening
van de stuw vijf maal is drooggezet, was tamelijk kostbaar,
waardoor het totaal aan de proeven uitgegeven bedrag
omstreeks tachtigduizend gulden groot is.

Een direct aantoonbaar voordeel verkrijgt men ook bij
proeven over de capaciteit van een spuisluis, wanneer men
daarvoor in het model een hoegen afvoercoëfficiënt bereikt.
De sluis kan in dat geval kleiner worden, dan zonder model
proef het geval zou zijn geweest. Het voordeel verdwijnt
echter, wanneer men, geleid door wantrouwen tegen de
onverwachte uitkomst, toch een groote sluis gaat
bouwen.
Bij kleine proeven kan men soms tot een zeer hoog,

nuttig effect komen. Bijvoorbeeld, wanneer men bij een
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vertakking of bocht in een pijpleiding een vermindering
van het drukverlies bereikt. De gekapitaliseerde energie
besparing kan daardoor van een geheel andere orde van
grootte zijn, dan de modelkosten, die in een dergelijk geval
dikwijls slechts enkele honderden guldens groot zijn.

Meestal is het niet mogelijk een eenigszins betrouwbare
raming van het te bereiken voordeel te maken. Zoo wordt
het bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een modelproef voor
een te bouwen schutsluis eenigszins bedenkelijk, wanneer
uit de bereikte tijdwinst met schutten, het te verwachten
verkeer en de kosten per ton lading per dag berekend wordt,
welke jaarlijksche hesparing is verkregen.

Dan bestaat in sommige gevallen de kans, dat de
modelproef zonder resultaat zal blijven. Men kan wel
zoeken naar een verbetering van een minder gunstigen
toestand, zonder die verbetering te vinden. Door een der
gelijken tegenslag, behoeft men zich niet tc laten ont
moedigen. Bijna steeds levert het onderzoek wèl resultaat
op, al is het ook niet altijd het resultaat, dat men zich voor
stelde, toen men de proef begon. De beweging van water
is nu eenmaal een zeer ingewikkelde zaak en onze kennis
ervan is nog zoo onvolledig, datmen telkens weer voor raad
selen staat. Naast het mathematische werk van de theore
tici heeft het onderzoek in de waterbouwkundige labo
ratoria tot taak, de raadsels op te lossen en verrassingen
te vermijden.
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Onderzoek In waterbouwkundige modellen 0)
(1001'

Ir. J. TH. THJ.JSSE.
Punten, waarop bij het uitvoercn van modelproeven in het bijzonder moet worden gelet. -- Verschillen t.usschen
model en werkelijkheid. ~ Moeilijkheden bij het nabootsen van het transport van vaste stoffcn , ~ Contrôle

metingen aan uitgevoerde werken verhoogen de waarde VHn het modelonderzoek.

Heden VOUT het nemen van proeoeu,
Bij het ontwerpen van waterbouwkundige werken zou

men alleen dan met zekerheid te werk kunnen gaan, als
de wetten van de beweging van vloeistoffen exact bekend
waren. Men kon dan tevoren nauwkeurig bepalen, wclke
gevolgen elke wijziging zou hebben, die men in het regime
van een rivier wil aanbrengen, welke bescherming tegen
golfslag een bepaalde dam zal geven uf welk vermogen
een geprojecteerde spuisluis zal hebben.

Thans moet veelal tastonderwijs worden gezocht naar
een goede oplossing en zijn teleurstellingen niet altijd te
vermijden.

In den scheepsbouw heeft men dezelfde moeilijkheden,
evenals bij de eenstructie van turbines. pumpen, verrti
latoren en luchtschroeven en, hoewel waarschijnlijk in
mindere mate, ook in den vliegtuigbouw.

De wetenschap, die cr naar streeft om het euvel op te
heffen, is de wiskundige stroomingsleer of de a.éro- en hydro
dynamica. Op dit gebied is gedurende de Iaatste decennia
zeer veel en belangrijk werk verricht, maar nesondanks
ziet het er niet naar uit, dat binnen afzienbaren tijd resul
taten zullen worden bereikt, die in de waterbouwkunde
practisch kunnen worden benut.

Geheel zonder houvast is men echter niet. De hydraulica
geeft immers belangrijke gegevens, zonder welke het uit
voeren van waterstaatswerken vrijwelonmogelijk zou zijn.
De hydraulica tracht niet tot de allerfijnste details vall de
beweging door te dringen en ziet dan ook bewust af vall
het geven van exacte formules. Zij heeft echter cell aantal
empirische formules geleverd, die zoo goeclmogelijk theore
tisch zijn gefundeerd en die de verschijnselen globaal be
schrijven.

Het grootste bezwaar van het gebruik van deze formules
is gelegen in het voorkomen van coëfficiënten, waarvan
de grootte niet langs theoretischen weg is te bepalen. Dit
moet geschieden door metingen te verrichten aan bestaan
de werken. Voor een nieuw werk zullen de toe te passen
coëfficiënten dan kunnen worden afgeleid, uit die, welke
aan bestaande constructies van eenzelfde typc zijn ge
meten. Daarbij moet er terdege op worden gelet, dat
de coëfficiënten alleen mogen worden gebruikt voor om
standigheden, die ongeveer overeenkomen met die, waarbij
de metingen hebben plaats gevonden. Bij gangbare COil
structies zal dit mecstal wel mogelijk zijn, doch zoodra de
omstandigheden van de normale afwijken, Ë.al het moeilijk
zijn een vergelijkingsobject te vinden. Men kumt dan
buiten het geldigheidsgebied van cie formules, althans van
de in die formules voorkomende coëfficiënten.

Voor deze gevallen kan een modelproef van nut zijn. Het
vergelijkingsobject is nu het model. Dit is wel veel kleiner

0) Aansluitencl aan het artikel van den schrijver in De
Ingenieur nO. 39, blz. B 175: Het W'atel'bouwkundigLabo
ratoriuffi te Delft.

dan het ,.prototype", doch er wordt naar gestreefd dit
nadeel te compenseeren, door een 7.00ver mogelijk gaande
gelijkvormigheifl te bereiken. Zijn twee stroomen gelijk
vormig, clan hebhen ze in de formules, die de beweging be
schrijven, dezelfde coëfficiënten. Dit komt er op necr, dat
uit metingen in het model kan worden afgeleid, hoe de
toestanden in het "prototype" zullen zijn.

Om de gelijkvormigheid van I'll" beweging te bereiken, is
het in de eerste plaats noodzakelijk, clat de begrenzing
van den stroom, voor zoover die door vaste wanden wordt
gevormd, geometrisch gelijkvormig is aan die in het proto
type. Deze voorwaarde is natuurlijk gcmakkelijk te ver
wezenlijken, door de werkelijkheid zuiver op schaal in een
model te repruduceercn. Daarmede is het doel echter nog
niet bereikt. Met dezelfde randvoorwaarden zijn immers
veel verschillende stroombeelden mogelijk en het is dus
noodig het model zoodanig in te richten, dat juist dàt
stroombeeld optreedt, hetwelk overecukomt Illet de werke
lijkheid.

JI' rijoing,
Om dit na te gaan moet men zich rekenschap geven van

de krachten, die op dc vloeistofdeeltjes worden uitgeoefend.
De belangrijkste van deze krachten zijn de zwaartekracht
en de wrijving. In het algemeen zullen deze geen evenwicht
met elkander maken, zoodat l'en vloeistofdeeltje niet een
parig beweegt, cloch aan versnellingen is onderworpen.

Deze versnellingen kan men in rekening brengen door
een traagheidskracht in te voeren, clie gelijk en tegenge
steld is aan de resultantc der heine anderen.

Het evenwicht, dat de drie krachten met elkander in
de werkelijkheid maken, moet in het model eveneens aan
wezig zijn, waaruit volgt, (lat t.ruaghr-idskracht , zwaarte
kracht en wrijvingskracht in dezelfde verhouding moeten
worden verkleind.

De eisch om aan deze voorwaarden tc voldoen, leidt, voor
zoover het ric traagheids- en wrijvingskrachten betreft,
tot den bekenden regel van FHUUDE,dat de schaal van de
snelheden en vall de tijflen de wortel is van de 1Il0deischaal
zelf (lengteschaal). Men heeft, wanneer cleze regel wordt
toegepast, echter geen invloed meer op de sclmal van de
wrijving. Duur cen eenvoudige beschouwing komt men tot
de conelusie, dat ook de wrijvingskracht in de goede ver
houding wordt verkleind, wanneer voldaan is aan de be
trekking;

lV : w = V" : v2 (quadratische wccrstallclwet).
Hierin zijn W en w de wrijvingskrachten op de eenheid

van volume van de vloeistof resp. in de werkelijkheid en in
het model, terwijl Ven v de snelheden voorstellen.

In veel gevallen zal deze bctrekking ten naastehij gel
den. Door een juiste keus van de wandruwheid kan in het
model de wandwrijving op ,clmal worden verkleind; voor
de inwendige wrijving is aan de voorwaarde nagenoeg vol
daan, wanneer de stroom in de werkelijkheid en in het model



beide turbulent is. Het turbulent zijn van den stroom
wordt tot uitdrukking gebracht door het getal van REY-
NOLDS: R = l.v : v.
Voor elk deel van den waterstroom kan dit dimensie

looze getal worden berekend uit een lengtemaat (waar
voor meestal de waterdiepte ter plaatse kan worden ge
nomen), de stroomsnelheid v en de kinematische viscosi
teitscoëfficiënt v. Deze laatste is uiteraard onafhankelijk
van de modelschaal en wordt alleen beïnvloed door de
temperatuur van het water, en door de' daarin aanwezige
verontreinigingen. Voor schoon water ligt de waarde van v
bij de meest voorkomende temperatuur wat hooger dan
0,01 cm 2/sec.

Is de grootte van R meer dan eenige duizenden, dan kan
men op een turbulente strooming rekenen. In de werkelijk
heid is dit practisch overal het geval, doch bij het ontwer
pen van modellen moet er steeds op worden gelet, dat het
getal van REYNOLDSgroot genoeg is, althans in de belang
rijkste deelen van den waterstroom. In veel gevallen be
paalt de voorwaarde van turbulentie de schaal van het
model en het komt niet zelden voor, dat deze schaal zoo
groot is, dat het modelonhandelbaar zou worden of
een te groote plaatsruimte zou vergen. Dan zal men, van
twee kwaden het minste kiezend, moeten overgaan tot
een samengetrokken model en de horizontale afmetingen
sterker te verkleinen, dan de verticale. Aan den eisch van
turbulentie wordt dan die van gelijkvormigheid van de
begrenzing van den stroom door de vaste wanden op
geofferd.

Uit de metingen in een samengetrokken model kunnen
met minder zekerheid conclusies voor de werkelijkheid
worden getrokken, dan wanneer men met een normaal
model te doen had. Echter is uit het samengetrokken model
rneer af te leiden, dan uit een zuiver aan de werkelijkheid
gelijkvormig moelel op zoo kleine schaal, dat de stroom daar
in niet voldoende turbulent zou zijn.
Bij het onderzoek naar de toestanden in een rivierhaven

(modelproef nr. 84) bijvoorbeeld, werd het noodig geacht
stroomsnelheden in die haven van 20 cm/sec te kunnen
nabootsen, waarbij op een kleinste waterdiepte van 8 m
moest worden gerekend. In een modelap 1 : 100 zou uit
deze gegevens een waarde van het getal van REYNOLDS
volgen van:
R = lv : v = 8 (cm) x 2 (cm/sec) : 0,012 (cm2/sec) = 1333.
Dit is aan den kleinen kant, zoodat het wenschelijk zou
zijn een grooterc schaal te kiezen, Daar het noodig was een
riviervak van verscheidene kilometers lengte uit te beelden
en ook de haven zelf een zeer groote uitgestrektheid bezit,
was het bouwen van een modelap een dergelijke schaal
uitgesloten. Gekozen werd een verticale schaal van 1 : 64
en een horizontale schaal van rond 1 : 250.

De kwestie van de schalen voor wandruwheid, tijd en
stroomsnelheid is in een samengetrokken model tamelijk
ingewikkeld; daarom zal hierop niet worden ingegaan.
Men kan in ieder geval rekenen op snelheden, die zijn ver
kleind in reden van den vierkantswortel van de diepte
schaal en die dus in dit geval het achtste deel van de
werkelijkheid bedragen. Het getal van REYNOLDSis in
de haven van het samengetrokken model dus:
R = 12,5 (cm) x 2,5 (ern/sec) : 0,012 (cm2/sec) 2640,
wat voldoende is om een turbulenten stroom te geven.
Contrôlemetingen in de werkelijke haven hebbcn doen zien,
dat de stroomen, die in het samengetrokken modeloptreden,
goed met de werkelijkheid overeenkomen.

In samengetrokken modellen is het altijd gewenscht
zooveel mogelijk contrôles te verrichten. Wel heeft de er
varing geleerd, dat bij een goede uitvoering van de proef
deze modellen bijna steeds goede resultaten geven, maar
de op formules gebaseerde zekerheid, die men bij een nor
maal model heeft, is toch in mindere mate aanwezig. Als het
eenigszins kan, zal men daarom een gewoon (gelijkvormig)
model maken.

Dit is steeds mogelijk wanneer het "prototype" geen
groote afmetingen heeft en ook in die gevallen, waarin de
wrijving slechts een onbelangrijken invloed heeft op het
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stroombeeld, bijvoorbeeld bij overlaten, spuisluizen en
dergelijke. Nog moet worden opgemerkt, dat ook bij tur
bulente stroomen de quadratische weerstandswet slechts
bij benadering opgaat; het is daardoor soms noodig een
correctie aan te brengen voor het feit, dat de weerstand in
het model niet geheel juist is weergegeven.

Capillaire krachten.
De groote aandacht, die aan het wrijvingsprobleem moet

worden besteed, mag niet beletten een open oog te houden
voor de complicaties, die kunnen optreden tengevolge
van de werking van andere krachten, dan die van zwaarte
en wrijving.

Wanneer in het model een vrije waterspiegeloptreedt, en
dat is meestal het geval, moet rekening worden gehouden
met de oppervlaktespanning. De daardoor veroorzaakte
capillaire krachten kunnen in het model niet op de juiste
schaal worden weergegeven, tenminste wanneer men af
ziet van het gebruik van vloeistoffen, die een kleinere
capillaire constante hebben, dan water. Met de kleine schaal
gaat natuurlijk in het model een sterkere kromming van
het wateroppervlak, dan in de werkelijkheid, gepaard en
dit heeft per eenheid van oppervlak een grootere capillaire
kracht tengevolge.

Wanneer de kromming van het oppervlak zoo sterk is,
dat in het model de capillaire kracht ten opzichte van de
andere krachten niet mag worden verwaarloosd, zal de
modelproef dus geen goede resultaten opleveren. Dit is
vrijwel uitsluitend het geval bij golfproeven. In een model
is het bijvoorbeeld niet mogelijk gegevens te krijgen over
het breken van golven. In het model zal de oppervlakte
spanning de watermassa bijeen houden tot voorbij het punt
waar, in de werkelijkheid, het overs torten plaats vindt.

Kracht van Coriolis.
Een tegenhanger van de vorige is de kracht, die door de

aswenteling van de aarde wordt veroorzaakt, de kracht
van CORIOLIS.Deze komt alleen in aanmerking bij zeer
groote afmetingen van de stroomende watermassa's en
is in het model relatief te klein. Reeds in de Waddenzee
moet de kracht van CORIOLISin aanmerking worden ge
nomen, wanneer men zich van de verschijnselen nauwkeurig
rekenschap wil geven, terwijl in een zee van de grootte van
de Noordzee de aardrotatie een overheerschende rol
speelt. Wilde men de Noordzeegetijden in een model
nabootsen, dan zou het nooelig zijn dit modelap een draai
schijf te plaatsen.

Gelukkig zijn de omstandigheden bij een modelproef
vrijwel steeds zoodanig, dat men zich van deze kracht
niets behoeft aan te trekken. Alleen in sommige flauwe
rivierbochten, die op een vrij hooge geografische breedte
zijn gelegen, kan het gebeuren, dat bij het interpreteeren
van de modelresultaten op het ontbreken' van de kracht
van CORIOLISmoet worden gelet. Anders is deze kracht
te verwaarloozen tegenover de centrifugaalkracht, die
eveneens loodrecht op de stroomrichting staat en die in
het model wèl op schaal wordt weergegeven.

Meesleepen van lucht.
Nog zijn wij niet aan het eind van de opsomming van

verschillen tusschen model en werkelijkheid. Een aan
dachtig toeschouwer, die een der modellen van de IJssel
meersluizen In werking heeft gezien, zal bij het gadeslaan
van een flinken sluisgang bij den Oever of op het Korn
wederzand de opmerking maken, dat het water er veel meer
schuimt, dan in het model het geval was. Blijkbaar wor
den luchtbellen in het kleine model te weinig door den
waterstroom meegesleept, dit zal verband houden met het
reeds vermelde feit, dat de oppervlaktespanning te groot
is. Het verschijnsel betreft eigenlijk alleen het uiterlijk van
het model en is voor het al of niet slagen van ele model
proef niet van belang.

Cavitatie.
Een afwijking, die in sommige gevallen wèl van belang

is, kan worden veroorzaakt door cavitatie. Tengevolge van
groote snelheden of van gebogen stroomlijnen kan de druk



op sommige punten van de watermassa lager zijn, dan aan
de vrije wateroppervlakte. Nadert deze onderdruk een
atmosfeer, dan zullen holle ruimten optreden. Deze ruim
ten zijn gevuld met gassen, die in het water waren opge- t 10
lost, en met waterdamp.

In een model is dit verschijnsel -- cavitatie - niet na te
bootsen. De atmosferische druk op het wateroppervlak is é_
immers dezelfde, als die in de werkelijkheid, doch de onder
druk, die daarvan moet worden afgetrokken, is op schaal
verkleind. Op plaatsen, waar in het "prototype" cavitatie
optreedt, zal dientengevolge in het model nog een flinke
absolute druk heerschen, zoodat er geen aanleiding is
voor het verstoren van den straal. Wil men cavitatie
verschijnselen in een modelonderzoeken, dan mag de
stroomsnelheid niet met den regel van FROUDEworden
bepaald, doch moeten grootere stroomsnelheden worden
toegepast.

Bij sommige, te Delft uitgevoerde, proeven moest in
het bijzonder op de cavitatie worden gelet. Dit was onder
anderen het geval bij modelmetingen omtrent den onder
druk, die kan ontstaan in den perskoker van een gemaal,
wanneer de pomp is afgeslagen en de terugloopende stroom
plotseling wordt afgeremd door het dichtslaan van de wacht
deur (rnodelnummer 23 van de lijst in het vorige artikel).
In het model op 1 : 15 van de ware grootte werd dan achter
de wachtdeur een onderdruk gemeten van 200 gram/ern".
Dit zou in de werkelijkheid drie atmosfeer worden, wat
onmogelijk is. Uit de modelproef moest dus worden ge
concludeerd, dat de onderdruk zal oploopen tot ongeveer
één atmosfeer, en dat de watermassa dan de deur loslaat.
Tusschen water en deur vormt zich dan tijdelijk een bijna
ledige ruimte.

Het voorkomen van watermassa's van verschillend soor
telijk gewicht veroorzaakt veelal ingewikkelde en kost
bare modelproeven.

In het model moet in elk gebied water worden inge
bracht van dezelfde dichtheid als die, welke ter. plaatse
in de werkelijkheid aanwezig is. De dichtheidsverschillen
behouden dus in het model dezelfde grootte als in het
"prototype". De langs elkander stroomende waterlaagjes
van verschillend soortelijk gewicht mengen betrekkelijk
moeilijk met elkander; de turbulentie is niet sterk ont
wikkeld. In dergelijke modellen moet daarom in het bij
zonder op den eisch van turbulentie worden gelet.

In het model (nr. 83) voor den Haagsehen rioolmond te
Scheveningen stroomde het zoete water uit het rioolmodel
in de omringende watermassa, die de dichtheid van
zeewater bezat.

Dat de turbulentie hier in het model aan den kleinen
kant zal zijn geweest, was eigenlijk een welkome omstandig
heid. Het was hier immers juist de bedoeling om een inten
sieve menging van de verschillende watermassa's met
elkander te verkrijgen en er kon dus met gerustheid op wor
den gerekend, dat de menging in de werkelijkheid nog beter
zou zijn, dan in het model.

Voortoerperiin den stroom.
Voor de beweging van voorwerpen ,die door den water

stroom worden getroffen, is het noodig de kracht te kennen,
die het stroomende water op het voorwerp uitoefent. De
kracht kan worden geschreven in den vorm:

pov2tc = cF. 2
Hierbij is K de kracht, F de grootte van het getroffen
oppervlak, po en v de dichtheid en de snelheid van het
water en Eeen coëfficiënt. Neemt men een oogenblik aan,
dat deze coëfficiënt in het model even groot is, als in de
werkelijkheid, dan is de kracht in het model verkleind met
de derde macht van de modelschaal (F is evenredig met
de tweede macht en v2 met de eerste macht daarvan).
Dus moet ook de zwaartekracht evenredig dalen met de
derde macht van de modelschaal, dus met het volume,
m.a.w., de dichtheid van de voorwerpen moet in het model
dezelfde zijn, als in de werkelijkheid. In de modellen op
1 :35 van de ware grootte van de bestorting op de beteuge-

18

o,

I\.
<,

t-,
<,

~
~ \_1

lOO

0,1 10 100 R._10_o0----=_10000
Fig. 1. Verband tusschen weerstandscoëfficiënt E van een

bol en getal van Reynolds, R.
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lingsdammen bij de afsluiting van de Zuiderzee (model
nummer 13) werden de 200 kg zware blokken hardsteen
voorgesteld door stukjes van hetzelfde materiaal van
200: 353 = 0,0046 kg of 4,6 g. Of deze stukjes zich juist
zoo gedragen als in de werkelijkheid, hangt af van twee
factoren, namelijk van den coëfficiënt Een van de wrijving
van de steenen over elkaar en over het rijshout.

'Vat de eerste betreft, er zijn vele metingen uitgevoerd
om E te bepalen. De coëfficiënt blijkt af te hangen van
den vorm van het voorwerp en voorts van de grootte van
het getal van REYNOLDS,dat thans bepaald wordt door:

R = d.v: IJ.

(1).

Voor de lengtemaat wordt ditmaal een afmeting van
het voorwerp, bij een bol bijvoorbeeld de diameter d, ge
nomen, v is de snelheid van den - nog niet door de aan
wezigheid van het voorwerp gestoorden - waterstroom en
IJ weder de kinematische viscositeit van het water.
Het eigenaardige is, dat E een functie is van R en niet

van de factoren, waardoor R wordt gevormd, afzonderlijk.
De coëfficiënt verandert dus niet, wanneer men bijvoor
beeld alle afmetingen van het voorwerp verdubbelt, en
tegelijkertijd de stroomsnelheid tot de helft laat dalen.

Voor een bol wordt het verband tusschen Een R uitge
drukt door den kromme van de figuur 1. Bij kleine waarde
van R behoort een groote E. In een groot gebied, namelijk
voor 103 < R < 105 varieert de coëfficiënt slechts weinig,
terwijl bij nog grootere getallen van REYNOLDSplotseling
een daling optreedt. Is men in het r"prototype" nog be
neden dezen sprong, dan zal in het model meestal met vrij
groote nauwkeurigheid dezelfde kracht op het voor
werp worden uitgeoefend, als met de werkelijkheid over
eenkomt; is de sprong echter overschreden, dan zal in het
model, waar dit nimmer het geval is, de kracht te groot
zijn.

Bij voorwerpen van minder regelmatigen vorm ligt E
meestal wat hooger, dan bij een bol, terwijl de bewuste
sprong in mindere mate of in het geheel niet optreedt.
In veel gevallen zal het model dus betrouwbare aanwijzi
gingen opleveren voor de krachten, die op steenen of nog
grootere voorwerpen optreden. Bij de zooeven genoemde
proeven voor de beteugelingsdammen heeft men het noodig
geoordeeld, deze conclusie door het nemen van contrôle
proeven in de stuw beneden Roermond te verifieeren. Deze
proeven zijn vroeger in deIngenieur beschreven 1),zij hebben
doen zien, dat de beweging van den steen in het model
(nr. 20, op 1 : 21 van de ware grootte) goed overeenkwam
met de werkelijkheid.

Bij de afsluiting zelf zijn geen afwijkingen geconsta
teerd van het gedrag van den steen in het model. Uiter
aard is deze contrôle van veel minder belang, dan die bij
Roermond, omdat in de sluitgaten - gelukkig - lang
niet alle toestanden zijn voorgekomen, die in het model
zijn onderzocht.

Ook de druk, die het water uitoefent op de wanden, die
het omringen, wordt door een model goed weergegeven,
als de stroom in het model tenminste een gelijkvormige

1) De Ingenieur 1030, no. 50.



Fig. 2. 'Va.dclenzeczijde van de sluizen op het Kornwcrdcrza nd.
Waterstand Llsselmeer = N.A.P., Waddenzee 91 cm dua r
onder. De watersprong op het st ort.cbed is voorzien van er-n

schuimkop.

verkleining is van die in het "prototype". Metingen van
dezen druk, kunnen dan ook in de meeste gevallen met
zekerheid worden uitgevoerd. De modelproef (nr. 66) voor
de schuiven in de uitwateringsluizen van het Llsselmeer is
.uitsluitend om deze drukken opgezet, doch ook in andere
gevallen zijn drukmetingen uitgevoerd. Het is bijvoorbeeld
bij schutsluizen n iet goed mogelijk om zonder modelproef
te bepalen, welke krachten het stroomende water uit
oefent op de gedeeltelijk geopende deuren of schuiven.
Door de metingen is herhaaldelijk gebleken, dat die krach
ten veelal zoo belangrijk zijn, dat er hij het ontwerpen vall
de bewegingsinrichtingen tewlege rekening merle moet
worden gehouden .

"Geschiebe" .
De vcrkleiningsregel van dc groote steenon kan niet

worden toegepast voor het zand, dat door onze rivieren
wordt medegevoerd, flat zich langs onze kust en op onze
stranden beweegt en dat in de nabijheid van kustwerken
aanzanding en uitschuring kan veroorzaken. Ten eerste is
het getal van REYNOLDS klein (d klcin), zoodat in model en
werkelijkheid niet mce r op dezelfde waarde van Emag wor
den gerekend, maar ook is de wrijving van de korrels over
elkander sterk afhan kolijk van de korrelgrootte . Het al
ofniet in beweging geraken van zandkorrels op een horizon
talen bodem worrit beheerscht rlOOI'

K = cp G,
waarin K weder de stroomdruk van formule (1) is, G het
gewicht onder water en cp een wrijvingsec ëffici ënt voorstelt.
Schrijft mcn voor het gewicht (p-Po)gV cn voor de ver
houding van korrclvoluanc V cn het oppervlak F, dat
door den st.rooru wordt getroffen, o.d, dan kri.igt men:

di' .t N-'" = f( p--Po)gV,
waaruit volgt:

')(1. ri
- .'" . cp . d.
E

o: is hierin er-n vormfaotor. die niet vr-e l van de eenheid
verschilt.

In het model wordt v" verkleind evenredig aan de model
schaal. Dc beweging van het bodemmateriaal zal in het
model dus op het juiste oogenblik beginnen, als ook het
rechter lid in dezelfrlc verhouding wordt verkleind. Wan
neer (Ie coëffic;iënten rx, E en cp gelijk bleven, zou dit be
teekent'n, dat de korrels op modelschaal zouden moeten
worden gereduceerd. Dit geeft echter te kleine waarden
van d. De modelschaal zallneestalI : 25 of kleiner zijn, zoo
dat men, om korrels van bijvoorbeeld eenmm na te boot
sen, deeltjes van slechts 40 micron zou moeten gebruiken.
Dergelijke deeltjes gedmgen zich niet meer als zand in de
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Fig. 3. Renedenstroomsehe zijde van sluismodel. VVaterstanden
als fig. 2. De wanel op den achtergrond bevindt zich in het
hart van de sluisgroep. De schuimkoppen zijn slechts even

aangeduid.

(2).

werkelijkheid; zij plakken aan elkander, zoodat cp zeer
sterk oploopt. Het tweede lid van de vergelijking wordt
nu veel te groot, daar de stijging van cp lang niet wordt
opgewogen door die van E•

Het is dus noodig een anderen weg in te slaan. Bij grof
zand en een niet te klein model, kan men het begin van de
beweging bij de goede snelheid krijgen door een lieht
materiaal te kiezen , bijvoorbeeld puimsteen- of bruin
koolkorrels. Daarvoor heeft p-po een waarde van
omstreeks 0,25, dat is slechts ongeveer het zevende deel
van die, welke voor zand geldt. Daal' E in verband met de
kleinere snelheden in het model hooger is dan in de wer
kelijkheid, kan, als o: en cp niet veel veranderen, in modellen
van ongeveer 1 : 10 nog met dezelfde korrelgrootte als in
de werkelijkheid worden gewerkt.

Wanneer het model het al of niet in beweging geraken
van het materiaal goed weergeeft, zalook de beweging zelf
op de juiste wijze verloopen. De sprongen, die de korrels
in het model over den bodem maken, ?:ijn een getrouwe
afbeelding van die in de werkelijkheid. Eén reserve moet
echter worden gemaakt. Sterk gebogen stroombanen
worden namelijk door de lichte deeltjes in het model beter
gevolgd, dan door de zware in het groot; de korrels worden
in mindere mate naar de bolle zijde van de stroomlijnen
verplaatst.
Het ZO\l er met modelproeven ,waarbij het op de beweging

van zand aankomt, treurig uitzien, wanneer het noodig was
de omstandigheden in de werkelijkheid met een groote
mate van nauwkeurigheid te verwezenlijken. Het is echter
herhaaldelijk gebleken, clat de vorming van banken en van
uitschuringen door een model nog zeer behoorlijk wordt
aangegeven, ook al wordt een relatief te weinig bewegelijk
bodemmateriaal gebruikt .Dit valt ook niet te verwonderen,
daar de bewegingsT'Îchtù"/'g de juiste is en voorts de materiaal
beweging overal in het modelongeveer evenveel te zwak is.
Dit heeft tengevolge, dat de zandverplaatsingen in het
model wel is waar Iangeren tijd in beslag nemen, dan met
cie tijdschaal overeenkomt, maar dat ten slotte toch vrij
wel de goedc eindtoestand wordt bereikt.
Een goed '.;oOl'beeld hiervan is een modelproef, die werd

genomen 0111 de oorzaken na te gaan van het ontstaan van
een ontgronding buiten de Oostoeversluis (modelnummer
24) 2). In het model I: 50 ontstond een uitschuring, die,
niet alleen wat den vorm betreft, met de werkelijke overeen
kwam, maftr ook - in 1l10clell1l.aatgemeten - de juiste
diepte had. Toch was het gebruikte bodemmateriaal, dat

2) Rapporten en Mededeelingen betreffende de Zuider
zeewerken no. 4.



uit vrij grove puimsteenkorrels bestond, te zwaar. Hier
was kort na het begin van het onderzoek dus reeds de
zekerheid aanwezig, dat het bodemmateriaal tot goede
uitkomsten leidde. Meestal is dit niet het geval; men zal
dan op grond van de ervaring, met vroegere proeven opge
daan , tot de geldigheid van de uitkomsten moeten be
sluiten.

Dat hierbij voorzichtigheid geboden is, leert de ont
grondingsproef voor de IJ sselmeersluizen (nr. 17). Daarvoor
zijn enkele modellen op seJmall: 100 gemaakt, waarin
hetzelfde materiaal werd gebracht, dat voor Oostoever
zijn bruikbaarheid had bewezen. Contrôleproeven met zand,
dus nog minder bewegelijk materiaal, gaven een ontgron
ding, die zich wel veel langzamer vormde, doch die ten
slotte hetzelfde beeld gaf, als bij het gebruik van puim
steenkorrels .

Toen de slu,izen in bedrijf werden gesteld, ontstond een
bodemverdieping, die, hoewel in hoofdzaak met die in het
modelovereenkomende, toch vrij belangrijke verschillen
daarmede vertoonde. Op het Kornwerderzand, waar de
bodem uit zeer fijn zand bestaat, waren de vcrschillen van
dien aard, dat na slechts vijf sluisgangen niet verder mocht
worden gegaan met spuien, omdat tegen den drempel van
het stortebed plaatselijk te groote diepte was ontstaan. Wel
was ook in het model gebleken, dat op de aangetaste plaats
de minst gunstige toestand voor den drempel aanwezig
was, doch de ontgronding bleef daar binnen beperkte
grenzen.

Bij het sluiscomplex te den Oever was het verschil met
het model veel minder sterk uitgesproken. Daal' kon dan
ook met spuien worden doorgegaan, terwijl de bodem op
het Kornwerderzand terstond door een uitgebreide bezin
king werd verdedigd. Door de aanwezigheid van deze be
smking,die later ook bij den Oever werd aangebracht, ver
anderde het stroombeeld in sterke mate. De aanval op den
bodem werd zooveel sterker: dat wederom modelproeven
noodig werden , ditmaal om het gedrag van den zinksteen
na te gaan.

Intussehen was het nieuwe laboratorium gereed ge
komen, waardoor de gelegenheid ontstond een model te
maken op een grootere schaal, namelijk 1 : 25. Het is zoo
danig ingericht, dat het mogelijk is de ontgrondingsproeven
te herhalen en zoo noodig uit te breiden. Die proeven zullen
moeten leeren, waaraan het afwijkende gedrag is toe te
schrijven. Uiteraard is het zeer belangrijk, dat het verschil
geheel wordt opgehelderd en het ligt daarom in het voor
nemen te zijner tijd het verslag van de contrôleproeven tc
publiceeren.

Een ander middel kan soms nog worden toegepast
om aan formule (2) ten naastebij te voldoen, namelijk het
vergrooten van de stroomsnelheid. Aan den modelreget
van FROUDE wordt dan niet meer voldaan en het vrije
watcroppervlak krijgt dus niet den vorm, dien het in de
werkelijkheid heeft. De verhangen worden, zoowel in de
stroomrichting als loodrecht daarop, grooter dan die van
de werkelijkheid, maar dit zal in veel gevallen geen groot
bezwaar opleveren. Het algemeene stroombeelcl zal op de
gekozen schaal toch nog behoorlijk met de werkelijkheid
overeenkomen. Overeenstemming in details kan men op
deze wijze niet bereiken, maar dat zou bij een veel te
geringe bewegelijkheid van het bodemmateriaal wellicht in
nog veel mindere mate het geval zijn.

Het groote laboratorium te Vicksburg (Miss, U.S.A.), dat
speciaal voor de verbetering van de Missisippi is opgericht,
past deze handelwijze geregeld toe en, naar het schijnt,
met succes. Ook te Delft wordt een te groote stroomsnel
heid toegepast in het model voor de haven van Abidjan
(modelnummer 80). Het bodemmateriaal moet daar aan
twee eischen voldoen. Ten eerste moet het in de branding
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een bepaalde bewegelijkheid hebben en voorts moet de
uitschuring, die de getijstroom in een kanaal veroorzaakt,
goed worden weergegeven. Het zand uit het kanaal kan
in de branding geraken en omgekcerd; daardoor is het ge
bruik van twee verschillende materialen uitgesloten. De
golven mogen niet verkleind worden, daar anders de oppor
vlaktespanning storend zou werken. Een oplossing kan nu
worden gevonden, door de stroomsnelheid in het kanaal
zooveel te vergrooten, dat de bewegelijkheid van het bodem
materiaal in den stroom overeenkomt met die in de
branding.

Slib.
Nog fijnere vaste stoffen zijn de slibdeeltjcs, die zwevend

door ecn waterstroom worden meegevoerd. Hiervoor zullen
de modelproeven gegevens moeten verschaffen omtrent het
neerzetten van het slib op den bodem op plaatsen, waar de
stroomsnelheid afneemt. De wrijving van de deeltjes over
elkander heeft ditmaal gccn invloed, zoodat in formule (2)
de factor cp uitvalt. Het is dus voor een exacte nabootsing
van het aanslibbmgsverschijnsel noodig, om het tweede
lid van (2) evenredig met de modelschaal te verkleinen.

Om na te gaan of aan den eisch is voldaan, kan een be
zinkingsproef dienen. Men bepaalt daartoe eerst den tijd
T, die een deeltje uit de werkelijkheid noodig heeft om te
bezinken over een waterdiepte Z. Wordt in het model deze
diepte door z voorgesteld, en deze tijd door t, dan moet een
modelslibdeeitje den tijd t noodig hebben om over de diepte
z te bezinken.

Een betrekkelijk geringe verkleining van den diameter der
slibdeeltjes ten opzichte van de werkelijke is reeds vol
doende om den juisten bezinkingstijd te verkrijgen. Door
een theoretische beschouwing komt men tot den vierde
machtswortel van de model schaal ,

Maar zelfs, wanneer een te grof slib wordt gebruikt, kan
de modelproef in den regel een antwoord geven op de
vragen, die zich bij aanslibbing voordoen. Het is meestal
voldoende, wanneer in het model blijkt, op welke plaatsen
gevaar voor aanslibbing aanwezig is en of het mogelijk is
een bepaalde aanslibbing te verminderen door het veran
deren van de situatie.

Door het verrichten van stroommetingen in het model
tracht men bovendien een verklaring te vinden voor het
ontstaan van de in het model geconstateerde aanslibbingen,
en zoodoende een contrôle op de slibmetingen te verkrijgen.
Zelfs is het in vcrscheidene gevallen mogelijk om uit de in het
model gemeten stroomen een besluit te trekken omtrent
dc te verwachten aanslibbing; men hccft dan in het geheel
geen slib nooelig, wat aan de gemakkelijke uitvoerbaarheid
van de proef ten goede komt.

Contrôlemetingen, .
In het voorgaande zijn de moeilijkheden, die zieh bij het

onderzoek voordoen, uitvoerig behandeld. Wellicht is
daardoor de indruk gevestigd, dat een modelproef eigenlijk
een onbetrouwbare zaak is en dat het eigenlijk van het
toeval afhangt, of ecn goede uitkomst zal worden bereikt.
Toch zou deze indruk onjuist zijn. Juist als men voort
durend ill het oog houdt, wellee adders onder het gras
schuilen, kan men het model en de metingen zoodanig
inrichten, dat de kans op fouten zeer klein wordt. Hoe
meer gelegenheid er is om de uitgevoerde werken te ver
gelijken met de modellen, des te meer gegevens krijgt men
om cie vraag te beantwoorden wat men wél uit een model
proef mag afleiden en wat niet. Een gedegen studie van
cie contrôlemetingen uit de werkelijkheid is dan ook een
van de bestc middelen Olll de modelproeven te doen be
antwoorden aan hun doel: het verschaffen van een betrouw
baren leidraad voor het ontwerpen van waterbouw
kundige werken.




