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Voorwoord
Dit project is geïnitieerd vanuit het Ministerie van Economische Zaken. In 2015 is een
onderzoeksbudget beschikbaar gesteld aan de TO2 instituten in Nederland en het project ‘Natte
Kunstwerken van de Toekomst’ is één van de projecten die hierbinnen zijn opgepakt. Binnen het
project wordt samengewerkt door drie kennisinstituten, te weten Deltares (coördinator), TNO en
MARIN.
Er is bij beheerders van natte kunstwerken een kennisbehoefte gericht op het optimaal functioneren
van natte kunstwerken onder veranderende maatschappelijke en klimatologische omstandigheden.
Het doel van het project is daarom kennis te ontwikkelen die leidt tot prioritering van,
kostenbesparing bij en spreiding van investeringen in de vervangingsopgave en levenscycluskosten,
zodat een efficiënte vervangingsopgave van het natte kunstwerken areaal mogelijk wordt.
Het onderzoek is ingericht volgens drie sporen, te weten (1) Beschrijving van het systeem, (2)
Functionele levensduur en (3) Technische levensduur. Dit rapport is onderdeel van het spoor
functionele levensduur. Dit spoor heeft als doel tools te ontwikkelen waarmee voor een kunstwerk of
voor een ontwerp van een kunstwerk getoetst kan worden of het zijn hydraulische of nautische
functie vervult. Zo draagt dit onderzoek bij aan het uiteindelijke doel om te komen tot een efficiënte
vervangingsopgave.
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Samenvatting
Het softwareprogramma LOCKFILL is een model om de krachten op schepen in sluizen tijdens het
nivelleerproces te voorspellen. Deze krachten zijn belangrijk in het ontwerpstadium van nieuwe
sluizen of in de evaluatie van bestaande sluizen. Voor de bepaling van de krachten op het schip is de
afvoercoëfficiënt van het vulsysteem één van de belangrijke parameters. De andere belangrijke
parameter is het stroombeeld in de kolk. De afvoercoëfficiënt bepaalt namelijk het debiet door de
nivelleeropeningen en daarmee de resulterende kracht op het schip. Om in de toekomst voor
verschillende ontwerpen berekeningen te kunnen maken zonder de noodzaak van (een relatief duur)
schaalmodel- of in situ metingen, is het wenselijk om een methode in Computational Fluid Dynamics
(CFD) te ontwikkelen waarmee de afvoercoëfficiënt voldoende accuraat kan worden vastgesteld.
CFD geeft, beter dan metingen, ook inzicht in het stroombeeld in de kolk. Om deze reden is een
CFD-methode ontwikkeld die binnen dit project is getoetst aan metingen in een experiment.
Hiertoe is een CFD-model van een experiment met een sluisdeur gemaakt. In de simulaties met het
CFD-model stelde zich een stationaire situatie in door met een constant waterstandsverschil te
stromen. Door het verschil in waterstand en de weerstand geïntroduceerd door de sluisdeur ontstaat
een bepaald debiet door de sluisdeur. Uit het debiet, gecombineerd met de bovenstroomse
waterstand en benedenstroomse waterstand, is de afvoercoëfficiënt af te leiden. In de simulaties is
gevarieerd met:
 de openingspercentages van de rinketschuiven,
 het openen van een enkele of twee schuiven



een vulsysteem met en zonder breekbalken.

De afvoercoëfficiënten en stromingspatronen in de simulaties zijn vergeleken met het experiment.
Stroomsnelheden
en
stroompatronen
kunnen
sterk
verschillen
voor
verschillende
openingspercentages, het openen van 1 of 2 schuiven en het gebruik van breekbalken. Deze variatie
in stroompatronen en stroomsnelheden leidt niet alleen tot andere krachten op schepen maar ook
tot andere afvoercoëfficiënten. Daarom is het van belang dat in de simulaties het stroompatroon
nabij en in de deuropeningen goed wordt gerepresenteerd.
Referenties
'Natte Kunstwerken van de Toekomst - Project Plan' door Ida de Groot en Thomas Bles
‘Spoor Functionele levensduur – Werkpakket 2.2: Stroming door (rinket)schuiven – modelonderzoek’
door Greta van Velzen en Helena dos Santos Nogueira, Deltares, 2015
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1
1.1

Inleiding
Achtergrond

Het softwareprogramma LOCKFILL is een model om krachten op schepen in sluizen tijdens het
nivelleerproces te voorspellen. Deze krachten zijn belangrijk voor het ontwerp van nieuwe sluizen of
voor de evaluatie van bestaande sluizen. LOCKFILL moet gekalibreerd worden om betrouwbare
resultaten te geven. Vooral voor nieuwe sluizen ontbreekt het aan kalibratiegegevens. LOCKFILL is
met meetgegevens uit ongeveer 10 sluizen in Nederland gekalibreerd. Dit zijn voornamelijk sluizen
met deuropeningen. Een belangrijke invoerparameter voor LOCKFILL bij deze sluizen is de
afvoercoëfficiënt van het vulsysteem. De afvoercoëfficiënt is namelijk bepalend voor het debiet door
de nivelleeropeningen en daarmee voor de resulterende kracht op het schip. Het debiet is als volgt:

Q   Ak 2g h1  h2

 h1  h2 
 h1  h2 

Waarin:
Q
het debiet door de nivelleeropeningen
μ
de afvoercoëfficiënt
Ak
het oppervlak van de instroom van de nivelleeropeningen
g
de zwaartekrachtconstante
h1
de waterstand aan de bovenstroomse zijde
h2
de waterstand aan de benedenstroomse zijde

(0.1)

(m3/s)
(-)
(m2)
(m/s2)
(m)
(m)

De afvoercoëfficiënt hangt af van de geometrie van een vulsysteem: van de rinketschuiven,
breekbalken, vormgeving van openingen, et cetera. Om deze reden is in het verleden veel
schaalmodelwerk verricht aan sluisontwerpen. De bibliotheek van geteste nivelleersystemen waarin
dit heeft geresulteerd is echter niet volledig. Daarnaast vragen nieuwe technische ontwikkelingen om
uitbreiding van deze bibliotheek. Een sluis met kunststof deuren is zo’n nieuwe ontwikkeling.
Kunststof deuren zijn dunner en daardoor is de stroming anders dan bij gangbare, dikkere deuren
van hout of staal.
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Om in de toekomst LOCKFILL-berekeningen te kunnen maken zonder kalibratie met gegevens uit
een (relatief duur) schaalmodel- of uit in-situ metingen, is het wenselijk om een methode in CFD te
ontwikkelen waarmee de afvoercoëfficiënt kan worden bepaald. De afvoercoëfficiënt uit de
simulaties moet vergelijkbaar zijn met die uit schaalmodellen. In dit rapport worden daarom de
resultaten van de simulaties vergeleken met die uit het genoemde experiment.

1.2

Doelstelling

De doelstelling van het onderzoek ‘Werkpakket 2.2: Stroming door (rinket)schuiven’ binnen het
spoor ‘Functionele levensduur’ van het TO2 onderzoek is het ontwikkelen en valideren van een CFDmethode die kan worden gebruikt voor het bepalen van de afvoercoëfficiënt van en het stroombeeld
nabij het vulsysteem.

1.3

Aanpak

De CFD-methode voor het bepalen van de afvoercoëfficiënt van vulsystemen wordt ontwikkeld. De
methode wordt gevalideerd door de afvoercoëfficiënt en het stromingsbeeld uit de simulaties te
vergelijken met metingen uit een experiment.

1.4

Leeswijzer

De simulaties in dit rapport worden vergeleken met het experiment dat in [2] is gerapporteerd. De
proeven worden in Hoofdstuk 1 kort beschreven. In hoofdstuk 2 wordt het numerieke model
beschreven. De gebruikte geometrie, het rooster en de wiskundige modellen van de fysica worden
toegelicht. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de simulaties gepresenteerd en met de
gemeten waardes van de afvoercoëfficiënt uit het experiment in [2] vergeleken. In hoofdstuk 4
worden de stroombeelden in [2] vergeleken met de CFD berekeningen. In hoofdstuk 5 wordt een
vergelijking gemaakt tussen de schematisatie van de vulstraal in LOCKFILL enerzijds, en het
stroombeeld in de simulaties en de metingen anderzijds.
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2
2.1

CFD-model setup
Introductie

Bij het maken van een CFD-model zijn drie stappen noodzakelijk:

1. het maken van de geometrie van het domein;
2. het maken van een rekenrooster binnen dat domein, en
3. het selecteren van de wiskundige modellen van de fysica en de numerieke schema’s.
Star-CCM+ is een softwarepakket voor 3D-berekeningen van vloeistofbewegingen in of nabij vaste
of bewegende lichamen (constructies). In Star-CCM+ is de functionaliteit aanwezig om de drie
stappen hierboven binnen één pakket uit te voeren.
In dit hoofdstuk worden de instellingen van de simulaties ten aanzien van geometrie, rooster en
wiskundige modellen beschreven.

2.2

Geometrie

Het model van de sluisdeur, die in het experiment [2] gebruikt is, is met CAD geschematiseerd, met
de afmetingen zoals in het experiment. Het model in het experiment is een versimpelde weergave
van een echte sluisdeur, gebaseerd op gemiddelde afmetingen van een aantal sluisdeuren in
Nederland. Het is dus niet een model van een specifieke, bestaande deur. Een tekening van de deur
uit het experiment is in Figuur 1 te zien. De afmetingen van de opening en breekbalken zijn in Tabel
1 opgenomen.
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Figuur 1 Het model van de sluisdeur. Rechts: de bovenstroomse zijde, links: de benedenstroomse zijde
Tabel 1 Modelafmetingen

Parameter
Breedte sluisdeur
Hoogte sluisdeur
Breedte opening, instroom
Hoogte opening, instroom
Breedte opening, uitstroom
Hoogte opening, uitstroom
Dikte Deur

Eenheid
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)

Model
1,000
1,200
0,250
0,200
0,310
0,250
0,150

Onderlinge afstand breekbalken
Aantal breekbalken
Breedte breekbalken
Dikte breekbalken
Hoogte breekbalken
Blokkade

(m)
(-)
(m)
(m)
(m)
(%)

0,042
4
0,025
0,025
0,300
32

Dikte schuif
Breedte schuif
Hoogte schuif
Dikte geleiding
Breedte geleiding
Hoogte geleiding

(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)

0,015
0,290
0,220
0,015
0,020
0,500

Het rekendomein wordt in het 3D CAD pakket van Star-CCM+ gemaakt. Een 3D-aanzicht van het
domein is in Figuur 2 te zien. Het domein omvat ook de ruimte boven het vrij wateroppervlak waarin
zich lucht bevindt. In Star-CCM+ wordt ook de beweging van lucht gesimuleerd. Hoe dit gedaan
wordt, is in paragraaf 2.4 beschreven.
Versie 2, Maart 2016, definitief
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Figuur 2 3D representatie van het rekendomein met inlaatvlak in paars en de bodem in blauw

Het bovenstroomse inlaatvlak van het domein is 4m stroomopwaarts van de sluisdeur gekozen. In
het experiment was de afstand tussen pomp en deur veel groter zodat de stroming nabij het
deurmodel uniform zou zijn. In het rekendomein kan de stroming als randvoorwaarde uniform
opgelegd worden. De afstand van 4m is gekozen omdat tijdens de proeven op die locatie de
waterstand gemeten is. De benedenstroomse rand van het domein is 4m stroomafwaarts van de
sluisdeur gekozen om dezelfde reden. Een voor-, zij-, en achteraanzicht van de deur, zoals in 3D
CAD geschematiseerd, is in Figuur 3 gegeven.

Figuur 3 Aanzicht in stroomrichting, zijaanzicht en aanzicht tegen stroomrichting in van de 3D CAD schematisatie van het
deurmodel. De deur en de wanden van de goot zijn crème gekleurd; de benedenstroomse rand is oranje en de
bovenstroomse is paars.
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2.3

Rooster

Het domein wordt in rekencellen opgedeeld. In iedere cel wordt de druk, de snelheid in drie
richtingen, de turbulentiegrootheden en de verhouding tussen water en lucht berekend. Alle
rekencellen bij elkaar noem je het rooster.

2.3.1 Roostergeneratie
Het rekenrooster is gemaakt met de Star-CCM+ Trimmer Mesher die gebruikt maakt van de
“hexahedral template” en een algoritme voor celdeling. Het resultaat is een rooster met voornamelijk
kubusvormige rekencellen. De voordelen van deze methode zijn dat vlakken van de rekencellen
nagenoeg evenwijdig zijn met de stromingsrichting en met het vrij wateroppervlak. De discretisatie
is dan het nauwkeurigst. Een nadeel is dat de overgang van kleine cellen naar grotere cellen abrupt
gebeurt, met een factor 2. Dit kan numerieke fouten ten gevolg hebben en dat moet gecontroleerd
worden.

2.3.2 Roosterverfijning
Het rekenrooster is op die plaatsen verfijnd waar je grote ruimtelijke gradiënten in de snelheid kunt
verwachten: in de openingen in de deur en stroomafwaarts van de openingen; vlakbij het vrij
wateroppervlak; en, vlakbij de bodem en wanden van de goot waar zich een grenslaag bevindt. De
kleinste cellen bevinden zich onder de schuif waar ervoor gezorgd is dat er 20 cellen in de hoogte bij
de opening zijn. Dat geeft een celgrootte van 1,25mm bij de kleinste schuifstand Bij een half open
schuif geeft dat 6,25mm per cel. In de straal stroomafwaarts van de opening zijn er cellen van
12mm groot, en nog verder stroomafwaarts van 24mm. Bij het vrij wateroppervlak en vlakbij de
bodem zijn de cellen 1cm in de verticale richting en 20mm in de horizontale richtingen. In de rest
van het domein zijn de cellen 80mm groot. Het totaal aantal cellen in een simulatie is dan ongeveer
1 miljoen. Een detail van het rekenrooster is in Figuur 4 te zien.

Figuur 4 Zijaanzicht van het rekenrooster binnen een verticale doorsnede van het vloeistofdomein, door een van de
deuropeningen

2.4

Modelinstellingen

In deze paragraaf worden de belangrijkste modelinstellingen van de simulaties beschreven. Voor een
gedetailleerde beschrijving van de modellen wordt naar de manual van Star-CCM+ verwezen.
Versie 2, Maart 2016, definitief
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2.4.1 Vrij wateroppervlak
Het vrij wateroppervlak is gemodelleerd door middel van een Volume of Fluid (VoF) model. Een VoF
model is een multifase model van onmengbare vloeistoffen waarmee de scherpe overgang tussen de
vloeistoffen gemodelleerd kan worden. In onze simulaties zijn de twee ’vloeistoffen’ water en lucht
en de grens ertussen is het vrij wateroppervlak.
Het model lost een extra vergelijking voor het transport van de volumefractie van één van de
vloeistoffen op. De volumefractie van water, αW, is het deel van het volume van een cel dat water
bevat. De volumefractie van lucht is hierdoor αL = 1-αW. De locatie van het vrij wateroppervlak is
vervolgens gedefinieerd als het punt waar de volumefractie 0,5 is. Vaak wordt geïnterpoleerd tussen
cellen om de precieze locatie van dit punt te bepalen.

2.4.2 Turbulentie model
De stroming door de sluisdeur is hoog turbulent. Het Reynoldsgetal is een dimensieloze maat van
turbulentie: een waarde van meer dan 4.000 (-) wordt als turbulent beschouwd [1]. Het
Reynoldsgetal gebaseerd op de doorstroomopening in de simulaties is, met een representatief
debiet, ongeveer 850.000 en daarmee turbulent.

Re 

uh





Q/A





85  103 / 0.1
 8,5  105
106

(0.2)

Waarin:
Re
het Reynoldsgetal (-)
u
de stroomsnelheid (m/s)
h
een geometrische representatieve lengte (m)
ν
de dynamische viscositeit (m2/s)
Q
het debiet (m3/s)
A
het doorstroomoppervlak (m)
In een turbulente stroming wordt het instantaan stroombeeld gedomineerd door wervels van alle
lengteschalen, van de schaal van het domein tot aan de kleinste schaal, de zogenoemde
Kolmogorov-schaal, waar kinetische energie in warmte omgezet wordt. De kleinste schalen zijn voor
praktische toepassingen te klein om binnen de simulatie te representeren; dat zou een zeer fijn
rekenrooster vereisen, met een grote hoeveelheid cellen en daarmee te lange rekentijden. Er zijn
modellen om het effect van de kleinere schalen op de grotere schalen te modelleren in plaats van ze
met een heel fijn rooster te representeren. Large Eddy Simulations (LES) zijn daar een voorbeeld
van Een andere aanpak is Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS). Hierbij worden gemiddelde
stromingsvergelijkingen in combinatie met transportvergelijkingen voor turbulente grootheden
opgelost die het effect van wervels op de stroming beschrijven. Een LES aanpak is veel
rekenintensiever dan een RANS aanpak. Daarom wordt in deze studie met RANS gerekend.
Het k-ε-model voor turbulentie wordt gebruikt; dat is een sluitingsmodel voor de RANSvergelijkingen. Dit model is al eerder gebruikt door Deltares om stromingen in sluizen te simuleren,
zie [4] en [5]. Die rapporten bevatten een validatiestudie waarin dit model als beste van de in StarCCM+ beschikbare modellen presteerde. Het is een twee-vergelijkingen-model waar naast de
standaard vergelijkingen van massa- en momentumbehoud ook de turbulente-transportvergelijking
voor de turbulent kinetische energie, k, en de turbulente dissipatie, ε, worden opgelost.
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Naast het turbulentiemodel is ook een wandfunctie toegepast. Deze functie bepaalt de snelheid in de
cellen naast de wanden zodanig dat het effect van een grenslaag wordt gemodelleerd. Voor de
simulaties in dit rapport gebruiken we het twee-lagen model waarin wordt aangenomen dat de
grenslaag turbulent is.

2.4.3 Numerieke schema’s en tijdstap
Met een keuze voor het numerieke schema wordt bepaald hoe de wiskundige vergelijkingen die de
stroming van een vloeistof beschrijven, benaderd worden.
Voor de gradiënten in de tijd wordt een eerste-orde impliciet schema gebruikt. Een eerste-orde
schema is voldoende omdat er weinig variatie in de tijd is en omdat voor de validatie een
vergelijking wordt gemaakt tussen tijdgemiddelde resultaten. De “solver” is een “segregated solver”
waarbij per iteratie van het algoritme, snelheid en druk apart worden opgelost. Men moet ervoor
zorgen dat er voldoende iteraties per tijdstap gemaakt worden zodat de oplossing aan het eind van
elke tijdstap voldoende geconvergeerd is. In onze simulaties worden 15 iteraties per tijdstap gedaan
met een tijdstap van 0,05 seconden. Dit leidt tot een numerieke fout in de vergelijking voor
massabehoud van minder dan 1x10-3 (geschaalde waarde in Star-CCM+).
Voor de ruimtelijke gradiënten worden tweede-orde schema’s gebruikt. Een tweede-orde schema is
gekozen omdat de gradiënten van snelheid bij het afbreken van de straal stroomafwaarts van de
openingen en de generatie van turbulentie in dit gebied bepalend zijn voor het stroombeeld. De
gradiënt van volume fractie van water is ook tweede orde. Omdat het vrij wateroppervlak niet veel
verandert tijdens de simulaties is een tweede orde schema waarschijnlijk niet noodzakelijk. Hier kan
voor het vervolg ge-optimaliseerd worden.

2.5

Randvoorwaarden en initiële toestand

De randvoorwaarden van de simulaties zijn zo gekozen om zo goed mogelijk op de hydraulische
condities van het experiment aan te sluiten. De waterstanden zijn gelijk gekozen aan de
waterstanden in de proeven bij de bovenstroomse rand en de benedenstroomse rand. De randen
zijn op 4m afstand stroomafwaarts en stroomopwaarts van de deur geplaatst omdat in de
modeltesten de waterstand op die locatie gemeten is. De bovenrand van het domein bevindt zich in
de luchtfase en hier wordt een atmosferische druk opgelegd. Alle wanden in het model zijn “no-slip”randen. Dat betekent dat op de wand een snelheid van 0m/s wordt opgelegd en dat zich daar een
grenslaag zal ontwikkelen. De randvoorwaarden voor alle wanden van het domein zijn in Tabel 2
benoemd. De locaties van de verschillende randvoorwaarden zijn in Figuur 5 weergegeven.
Tabel 2 Lijst van de verschillende randvoorwaarden toegepast in de berekeningen

Locatie

Type randvoordwaarde

Bovenrand
Benedenstroomse uitlaat
Bovenstroomse inlaat
Bodem
Goot zijwanden
Sluisdeur

Druk uitlaat
Druk uitlaat
Stagnatie inlaat
No-slip wand
No-slip wand
No-slip wand

Er is een verschil tussen de randvoorwaarden voor de proeven en de randvoorwaarden voor de
simulaties. In het experiment is de benedenstroomse waterstand opgelegd met behulp van een
instelbare overstortrand en het debiet is met een pomp geregeld. De bovenstroomse waterstand is
het gevolg van het debiet in combinatie met de weerstand van de deuropening. De bovenstroomse
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waterstand is dus niet opgelegd. In de CFD-berekeningen zijn de waterstanden benedenstrooms en
bovenstrooms opgelegd en het debiet is het gevolgd van het verschil daartussen, in combinatie met
de weerstand van de deuropening. Het debiet is dus niet opgelegd. De keuze hiervoor is met name
ingegeven door de wens de rekentijd te beperken.

Figuur 5 Zijaanzicht van de typen randvoorwaarden

Met inlaatrandvoorwaarde voor de druk is de waterstand opgelegd maar niet de snelheid. De
snelheid stelt zich in en vormt een realistisch snelheidsprofiel bij de inlaat. De randvoorwaarden voor
de turbulente grootheden bij de inlaat worden opgelegd met de aanname van een turbulentieintensiteit van 5% en een turbulentie-lengteschaal van 7,7cm, dit is 0,07dh met dh de hydraulische
diameter van de goot stroomopwaarts.
De initiële toestand geeft het volledige veld van alle variabelen op tijdstip t=0s aan. Het is het
beginpunt van de berekening. De initiële toestand is zo gekozen dat snel de permanentietoestand
bereikt wordt. Het begin van de berekeningen wordt niet in de analyse meegenomen.
Een voorbeeld van de initiële toestand van de variabele volumefractie is in Figuur 6 te zien. De
waterstanden stroomopwaarts en stroomafwaarts van de deur zijn gelijk aan de randvoorwaarden
stroomopwaarts en stroomafwaarts. De snelheid is initieel nul. De druk is hydrostatisch. De
turbulentievariabelen hebben initieel verwaarloosbare lage waardes. De turbulentie ontwikkelt zich
tijdens de berekening.
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Figuur 6 Initiële toestand van de volumefractie van water.

2.6

Berekeningen van de afvoercoëfficiënt

De afvoercoëfficiënt is een functie van het verschil in waterstand over de sluisdeur en het debiet, zie
vergelijking 1.1. Deze vergelijking wordt in LOCKFILL gebruikt. De waterstand is in deze context een
benadering voor de totale druk of de energiehoogte. Deze benadering is gerechtvaardigd omdat de
snelheden (of snelheidshoogte) op enige afstand van de opening in de sluisdeur voldoende laag zijn.
Ook bij het bepalen van de afvoercoëfficiënt in de simulaties gebruiken we vergelijking 1.1. Het
verschil in waterstand is opgelegd en het debiet wordt bepaald als de massaflux door een vlak in de
deuropeningen, halverwege de deur dikte, met normaalvector in de langsrichting. En de massaflux
op zijn beurt is de integraal over dat vlak van de normaalsnelheid vermenigvuldigd met de dichtheid.
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2.7

Gesimuleerde scenario’s

Een overzicht van de gesimuleerde scenario’s is gegeven in Tabel 3.
Tabel 3 Overzicht van de simulaties

Test

T01

T02

T03

Subtest

a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d

Aantal
schuiven
open

Aanwezigheid
Breekbalken

Openingspercentage

-

-

%

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja

10
25
50
100
10
25
50
100
10
25
50
100
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Hydrodynamische
condities
BovenBenedenstroomse
stroomse
waterstand
waterstand
(m)
(m)
1.12
1.09
1.09
1.02
1.14
1.06
1.06
1.01
1.12
1.04
1.03
1.01

0.45
0.76
0.80
0.83
0.76
0.78
0.86
0.94
0.71
0.74
0.82
0.93
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3

Resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de simulaties gepresenteerd en vergeleken met de
metingen.

3.1

Afvoercoëfficiënten

De afvoercoëfficiënten zijn uit de resultaten van de simulaties berekend volgens vergelijking 1.1.
Tabel 4 geeft een overzicht van de resultaten. De waterstanden zijn gelijk aan de metingen omdat
deze als randvoorwaarden waren opgelegd. Het debiet is niet hetzelfde en daarom is de
afvoercoëfficiënt in de simulaties anders dan in het experiment. Uit Tabel 4 is op te maken dat de
afwijking nooit groter is dan 5%.
Tabel 4 Resultaten van de simulaties vergeleken met resultaten van het experiment

Tes
t

T01

T02

T03

Subtest

a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d

Hydrodynamische
condities
BovenBenedenstroomse
stroomse
waterstand
waterstand
(m)
(m)
1.12
1.09
1.09
1.02
1.14
1.06
1.06
1.01
1.12
1.04
1.03
1.01
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0.45
0.76
0.80
0.83
0.76
0.78
0.86
0.94
0.71
0.74
0.82
0.93

Meting

Berekening

Percentage fout

Debiet

μ

Debiet

μ

μ

(L/s)

-

(L/s)

-

%

14,4
22,2
40,4
68,6
21,2
40,7
68,2
84,8
21,8
41,4
68,6
85,9

0,798
0,700
0,676
0,713
0,783
0,702
0,689
0,740
0,773
0,692
0,673
0,667

13,8
22,8
41,4
66,9
21,2
42,2
69,3
82,9
21,9
42,9
71,4
85,9

0,763
0,717
0,692
0,694
0,783
0,726
0,701
0,721
0,778
0,717
0,701
0,665

4.38
2.40
2.36
2.62
0.04
3.44
1.67
2.61
0.59
3.68
4.15
0.27
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Afvoercoëfficiënt

0,90

TO1

0,85
0,80
0,75

Meting

0,70

Berekening

0,65
0,60
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Schuifstand

Afvoercoëfficiënt

0,90

TO2

0,85
0,80
0,75

Meting

0,70

Berekening

0,65
0,60
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Schuifstand

Afvoercoëfficiënt

0,90

TO3

0,85
0,80
0,75

Meting

0,70

Berekening

0,65
0,60
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Schuifstand
Figuur 7 Vergelijking van de afvoercoëfficiënten uit de metingen en de simulaties

In Figuur 7 zijn de resultaten grafisch weergegeven. De metingen zijn voorzien van de foutmarge
zoals in [2] geschat is. Alle resultaten van de simulaties, op een na, liggen binnen de geschatte
foutmarges. Test T03c, met de schuifopeningen op 50% met breekbalken, ligt buiten de range.
Vermoed wordt dat er mogelijk niet voldoende resolutie van het rooster tussen de breekbalken
aanwezig is om de volledige contractie daar netjes op te lossen. Een verfijning van het rooster in dit
gebied zou moeten leiden tot een lagere afvoercoëfficiënt. In het oorspronkelijke rooster zijn
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gevoeligheidsanalyses, waarin het effect van extra roosterverfijning als verwaarloosbaar werd
geconstateerd, uitgevoerd voor de situatie zonder breekbalken.
Een andere mogelijke oorzaak voor de afwijking met de metingen zijn de foutmarges van de
metingen. De waterstanden van de simulaties zijn gelijk gekozen aan de gemiddelde gemeten
waardes. Echter, als er onzekerheid in deze waarde bestaat, kan het zijn dat de meting eigenlijk een
andere waarde had. Deze onzekerheid zou in de CFD-berekening gekwantificeerd kunnen worden
door meerdere berekeningen met verschillende invoerparameters, binnen de kansverdeling van de
gemeten waardes, uit te voeren. Het resultaat uit de simulaties wordt dan ook een gemiddelde
waarde met een kansverdeling. De onzekerheden in geometrie en modellen kunnen op een
dergelijke manier beschouwd worden. Deze techniek heet in de literatuur Uncertainty Quantification
en is niet het onderwerp van dit project.

3.2

Stroombeeld

Om een accurate berekening van de krachten op een schip met LOCKFILL te maken, is het nodig
om meer dan alleen de afvoercoëfficiënten juist te representeren. Ook de stromingspatronen in de
kolk zijn belangrijk. In de metingen van [2] waren er ook EMS snelheidsmetingen op verschillende
locaties genomen. Deze locaties zijn in Figuur 8 aangegeven. Een vergelijking van de metingen met
de simulatieresultaten voor test TO2b is te zien in Figuur 9. De vergelijkingen van de andere
metingen zijn in Bijlage A opgenomen.

Figuur 8 De locaties van de EMS-instrumenten in het experiment (afmetingen in mm). Bovenaanzicht van de goot (boven) en
zijaanzicht van de goot (onder).
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Figuur 9 Vergelijking van de EMS snelheidsmetingen met de simulatie voor Test TO2b in het horizontale vlak
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Figuur 9 toont de vergelijking van de resultaten in een horizontaal vlak. De bovenste twee rijen
figuren zijn metingen op een niveau dat de openingen van de sluisdeur doorsnijdt. In de
snelheidsprofielen uit de simulatie zijn de twee stralen in de kolk duidelijk zichtbaar. Er is ook een
grote mate van symmetrie, hoewel verder weg van de deur (rechts in de figuur) de symmetrie
afneemt. Ook de metingen laten zien dat de symmetrie afneemt op grotere afstand van de deur.
De pieksnelheid in de straal kan niet vergeleken worden omdat de EMS-metingen niet voldoende
resolutie tonen om de piek te vangen. De pieksnelheid en de locatie van de piek zijn de belangrijkste
parameters voor het voorspellen van de kracht op een schip dat in de vulstraal ligt. Ter illustratie:
als de piek zich onder het schip bevindt is de kracht op het schip kleiner dan als de piek de boeg zou
raken.
De overeenkomst tussen de metingen en de simulatie vlakbij de openingen is echter goed, wat
vermoedelijk aangeeft dat de EMS niet op de locatie van de piek snelheid is geplaatst. Deze locaties
zijn ook moeilijk vooraf te voorspellen. In de proeven met PIV-metingen (zie [2] en het volgende
hoofdstuk) is een extra EMS-punt toegevoegd op de locatie van de met een simulatie voorspelde
pieksnelheid om deze hypothese te testen. In ieder geval kan een simulatie voorafgaand aan de
proeven een betere schatting geven van de beste locaties voor de EMS-metingen. Zonder simulaties
verdient de aanbeveling een grotere resolutie van EMS-metingen te gebruiken.
Vanwege de beperkte resolutie van de EMS-metingen, moet geconcludeerd worden dat deze dataset
onvoldoende is voor het valideren van de simulatie op pieksnelheid en de locatie van deze piek. PIVmetingen hebben een hogere resolutie en zijn zonder simulatie vooraf geschikter om de simulatie
met het experiment te vergelijken dan EMS-meetpunten op grote afstand van elkaar.

3.3

Conclusies

De conclusies over de vergelijking van de simulaties met de metingen kunnen als volgt samengevat
worden:
 Het verschil in afvoercoëfficiënt tussen simulaties en het experiment is kleiner dan 5%;
 Eén berekening valt buiten de foutmarge van de metingen, alle andere vallen binnen deze
marge;
 De resultaten van de berekeningen met breekbalken kunnen vermoedelijk verbeterd worden
door roosterverfijning tussen de balken aan te brengen;
 EMS-metingen met grove resolutie zijn niet geschikt om de pieksnelheid en de locatie van de
pieksnelheid te vinden voor LOCKFILL en daarom ook minder geschikt als validatiemateriaal
 CFD-berekeningen zijn geschikt om afvoercoëfficiënten voor LOCKFILL te bepalen.
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4
4.1

PIV-metingen
PIV resultaten

In dit hoofdstuk worden berekeningen van test T02c vergeleken met metingen zoals in [2]
beschreven. De stromingspatronen in het experiment zijn bepaald met behulp van PIV-metingen
(PIV staat voor Particle Image Velocimetry). Deze niet-invasieve meettechniek maakt gebruik van de
reflectie van laserlicht van zwevende deeltjes in het water.
Zowel de snelheidscomponent in de stroomrichting (x-richting) als in de verticale richting (z-richting)
zijn gemeten. De metingen vonden plaats in vier vlakken van ongeveer 0.7m x 0.7m. De gebruikte
configuratie was zoals in test TO2c, met de twee schuiven in de deur 50% open zonder breekbalken.
Tabel 5 Parameters en hydrodynamische condities van de testen met PIV-metingen

Afstand tot
de deur
x0

Hoogte
boven de
bodem
z0

Afstand
vanaf het
raam
y0

Debiet

h1

h2

(mm)

(mm)

(mm)

l/s

(m)

(m)

A1

87.7

25.4

195

68.2

1.004

0.802

A2

56.5

14.0

360

68.2

1.025

0.802

B1

1055.0

24.0

195

68.1

1.004

0.802

B2

935.9

8.3

360

67.5

1.013

0.801

Test

Hydrodynamische condities

De vier meetvlakken bevonden zich achter een van de twee openingen in de deur. De locaties van
de centra van de meetvlakken staan in Tabel 5 en Figuur 9. In Tabel 5 staan tevens de gemeten
debieten en waterstanden voor de testen die voor configuratie TO2c zijn gedaan. Voor iedere PIVVersie 2, Maart 2016, definitief
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meting is de test opnieuw uitgevoerd. De condities van de test varieerden daardoor enigszins. De
debieten en stroomafwaarts waterstanden zijn bijna identiek voor elke test. Deze zijn belangrijk voor
het stroombeeld. De afwijking in stroomopwaarts waterstand is vermoedelijk vanwege een minder
nauwkeurig uitgevoerde meting. Deze waarde is van minder belang in deze testen en van de andere
metingen is duidelijk dat in elke test een vergelijkbare situatie nagebootst wordt.

Figuur 10 Locatie van de referentievlakken in het CFD-model, hetzelfde vlakken als in het schaalmodel gemeten werden

PIV-metingen zijn metingen van de instantane snelheden in een vlak. Voor de analyse in dit
hoofdstuk worden de tijdsgemiddelden van deze snelheden gebruikt. Dit wordt gedaan zodat er een
vergelijking kan worden gemaakt met de simulaties, die gebruik maken van een Reynolds-Averaging
(RANS) aanpak. Een RANS simulatie geeft informatie over gemiddelde turbulente eigenschappen van
de stroming (turbulente kinetische energie en disspatie). Om in de simulatie snelheden te krijgen die
rechtstreeks vergeleken kunnen worden met de PIV-metingen is een ander soort turbulentie model
nodig (bijvoorbeeld LES) of Direct Numerical Simulation (DNS). Een vergelijking van de turbulente
variabelen is geen onderdeel van dit rapport. Het is met de beschikbare PIV-data wel mogelijk (in
een vervolgstudie) om de turbulentie in de stroming weer te geven omdat de snelheden als functie
van de tijd beschikbaar zijn.
Hier bestuderen we de tijdsgemiddelden van de PIV-metingen. Deze bevatten dus informatie over
het tijdsgemiddelde stromingsveld. De snelheden in de x- en z-richting voor de verschillende vlakken
worden getoond in Figuur 11. De richting van de snelheden (en de grootte) worden zichtbaar
gemaakt door de (witte) vectoren. De kleur in de achtergrond duidt met geel een hoge snelheid en
met blauw een lage snelheid aan.
Figuur 11 laat zien dat de hoogste snelheid zich aan de onderkant van de vlakken bevindt. Door de
deuropening komt een straal binnen. Deze zogenaamde vulstraal verspreidt zich verder over de
verticaal naar mate de afstand tot de deur groter wordt.
Meetvlak A2 bevond zich midden achter de deuropening. Hier komt de vulstraal vanaf de linkerzijde
binnen. In dit meetvlak zijn de grootste snelheden waar te nemen. Meetvlak A1 bevindt zich op
enige afstand van de as van de straal. De straal raakt dit vlak niet volledig. B1 en B2 bevinden zich
verder van de deur vandaan. Daar is duidelijk waar te nemen dat de vulstraal zich heeft verwijdt.
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B1

B2

A1

A2

Figuur 11 Vectoren van snelheid voor de PIV-metingen. Kleuren geven de absolute grootte van de snelheid aan.

Het onderste deel van het meetvlak laat een sterk positieve snelheid zien. Tegelijk is er een
retourstroming (retour is hier terug richting de deur) te zien bovenin het meetvlak. Dit stroombeeld
is van groot belang voor de krachten op een schip in de sluis. De diepgang van het schip bepaalt of
er alleen een kracht in de richting van de deur kan zijn of bij een grotere diepgang ook een kracht in
stroomafwaartse richting. Een visuele vergelijking van de gemeten snelheden met de snelheden uit
de simulaties is te vinden in Bijlage B. Een kwantitatieve vergelijking is in de volgende paragraaf
beschreven.

4.2

Vergelijking PIV-metingen met simulatieresultaten

De snelheden van de PIV-metingen kunnen worden vergeleken met de simulatieresultaten. Uit de
vergelijking kan worden beoordeeld of de simulaties nauwkeurig genoeg zijn om kwalitatief inzicht
geven in het patroon van de vulstraal ten behoeve van het opstellen van een LOCKFILLschematisatie.
Een eenduidige manier om de metingen en berekeningen te vergelijken is met verticale profielen van
de horizontale snelheid in x-richting. In Figuur 13 en Figuur 14 worden dergelijke profielen getoond
voor de vlakken A2 en A1. Meer vergelijkingen zijn in Bijlage C opgenomen. De snelheden die
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gemeten zijn met PIV worden getoond als blauwe rondjes en de snelheden uit de simulaties als een
rode lijn. Als de x-snelheden voor beide methodes worden vergeleken is te zien dat de hoogte
waarop de maximale snelheid zich bevindt, vooral in vlak A2 dicht bij de openingen (kleine xwaarde) behoorlijk goed overeenkomt. De hoek van de straal in de simulaties wijkt af van de
metingen, waardoor verder van de opening de verschillen in de positie van de vulstraal groter
worden. De grootte van de recirculatie in verticale richting komt overeen met de metingen omdat
het punt waarop de snelheid gelijk aan nul is, hetzelfde is.
Opvallend in Figuur 12 is dat vanaf x=0.36 meter het snelheidsprofiel in de simulaties in vlak A2
voor een kleine z-waarde een tweede maximum vertoont. Dit is het gevolg van een reflectie van de
vulstraal op de bodem. Dit tweede maximum is niet in het experiment aanwezig voor vlak A2.
Wanneer we de resultaten van vlak A1 in Figuur 13 analyseren dan lijkt het profiel in het experiment
een tweede maximum te vertonen, maar het profiel in de simulaties juist niet.
Vlakbij de deur (kleine x) in vlak A1 (Figuur 13) is de snelheid in de simulatie aanzienlijk lager dan in
het experiment. Dat komt door het zich verwijden van de straal in de y-richting, haaks op de
stromingsrichting. De stroming is vlakbij de deur niet uniform in de breedterichting van de goot. In
de simulatie verwijdt de straal zich minder snel dan in de metingen waardoor de straal het vlak A1
maar deels heeft bereikt bij x=0.19m. In de metingen is de straal in horizontale richting breder en is
in het vlak A1 is een hogere snelheid te zien. Deze 3D-vorm van de straal is niet duidelijk zichtbaar
in de PIV-metingen omdat alleen x-snelheid en z-snelheid in 2D vlakken zijn gemeten. De simulatie
geeft wel een volledig 3D beeld van de stroming (zie Figuur 12). Figuur 11 laat zien dat de twee
stralen niet hetzelfde zijn. De PIV-metingen zijn voor maar één opening genomen omdat verwacht
werd dat de stralen hetzelfde zouden zijn.

Figuur 12 3D weergave van de vulstraal, bepaald als isosurface van een snelheid van 0.25m/s

In 4 zijn de horizontale profielen van de verticale snelheid gegeven. De gemeten snelheid is
consequent hoger dan de snelheid in de simulaties. Dit betekent dat de straal in het experiment
meer naar boven is gericht dan in de simulatie. Er is geen sprake van meer verwijding in verticale
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richting. In dat geval zou immers bij kleine z-locaties de snelheid in het experiment negatiever zijn
(naar beneden gericht) dan in de simulatie. Het verschil in verticale snelheid tussen het experiment
en de simulaties is groter naarmate de afstand van de deur toeneemt. Dit is consistent met de
observatie dat de hoek van de straalas verschillend is.

Figuur 13 Vergelijking tussen experiment en simulatie in vlak A2
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Figuur 14 Vergelijking tussen experiment en simulatie in vlak A1
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Figuur 15 Vergelijking tussen experiment en snelheid in vlak A2
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4.3

Conclusies

De conclusies van de vergelijking van de PIV-metingen in het experiment met de snelheden in de
simulatie kunnen als volgt samengevat worden:
 De simulatie geeft een goed kwalitatief beeld van de stroming
 Het verschil van de pieksnelheid tussen experiment en simulatie in het centrum van de straal
is altijd minder dan 10%.
 De straal dicht bij de deur in het experiment is breder dan in de simulatie.
 De hoek van de vulstraal is in de simulatie anders dan in het experiment
 De verticale snelheid toont een systematische afwijking tussen CFD en metingen, wat leidt
tot de conclusie dat de hoek van de straal onderschat is door de CFD.
 De simulatie laat zien dat de vulstralen door de twee deuropeningen ongelijk zijn. In het
experiment kon dat niet worden waargenomen, omdat verwacht werd dat de stroming
symmetrisch zou zijn en er maar voor één opening gemeten is.

Versie 2, Maart 2016, definitief

30/87

Validatie van CFD voor stroming in een sluis

5
5.1

Vergelijking met LOCKFILL
Inleiding over LOCKFILL

LOCKFILL is een 1D-rekenprogramma voor de berekening van krachten op een schip tijdens het
nivelleren. Dit programma beschikt over verschillende opties voor vulsystemen. Eén van de opties is
nivelleren via rinketschuiven, zoals in dit onderzoek.
Tijdens het nivelleerproces spelen verschillende krachten een rol, deze worden onafhankelijk van
elkaar berekend. Dit zijn de kracht door de translatiegolf, de impulsafname, de wrijving, de dichtheid
en de vulstraal.
LOCKFILL is een 1D-programma en berekent niet het totale stroombeeld in een sluis. De vulstraal is
geschematiseerd op basis van meetgegevens. Deze meetgegevens zijn al enkele decennia oud. Dit
nieuwe onderzoek CFD zou meer inzicht in de schematisatie kunnen geven.

5.2

Schematisatie van de LOCKFILL vulstraal

Om de kracht door de vulstraal op een schip te bepalen maakt LOCKFILL gebruik van een
schematisatie van het snelheidsprofiel van de vulstraal. De schematisatie wordt hier beknopt
toegelicht; de schematisatie is uitgebreider beschreven in [6].
In de as van de binnenkomende straal bevindt zich een zogenaamde potential core. In dit gebied is
de snelheid gelijk aan het debiet gedeeld door de oppervlakte van de opening. Dit gebied begint aan
de randen van de opening en maakt een hoek van 1:12 met de as van de vulstraal (lijn spa in Figuur
16). Deze potential core heeft dus een lengte van 6 maal de hoogte van de opening.
Rondom de potential core vindt menging plaats. Dit gebied maakt een hoek van 1:6 met de straalas
(lijn spb in Figuur 16). Het snelheidsprofiel heeft hier de vorm van een halve Gaussische kromme.
Na dit overgangsgebied spreidt de vulstraal zich uit met een vaste hoek van 1:4 (lijn spc in Figuur
16). Hier heeft het snelheidsprofiel de vorm van een hele Gaussische kromme.
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In LOCKFILL kan worden aangegeven op welke plaats de vulstraal begint. Voor een deuropening
zonder breekbalken ligt de as van de vulstraat in het midden tussen de schuif en de onderkant van
de opening. Voor de situatie met breekbalken ligt de as in het midden van de opening aan de
benedenstroomse zijde van de deur. Dit wordt getoond in Figuur 16.

Figuur 16Geschmatiseerde weergave van de LOCKFILL vulstraal: zonder breekbalken (boven) met breekbalken (onder)

Met de standaardinstelling van LOCKFILL verlaat de vulstraal de opening horizontaal, maar
LOCKFILL bevat ook de optie om dit met een hoek ten opzichte van de horizontaal te schematiseren.
Deze hoek is afhankelijk van de geometrie, maar is niet vooraf bekend. Met een experiment of met
een CFD-berekening kan de hoek worden bepaald.
Als de mengzone de bodem of de waterspiegel raakt is de hoek van inkomst gelijk aan de hoek van
reflectie. Het gedeelte van het snelheidsprofiel van de vulstraal dat buiten het water zou liggen,
wordt hier omgeklapt over het profiel in het water. Er ontstaat door deze superpositie van het
snelheidsprofiel een verhoging van de snelheid door de spiegeling van het uiteinde van de
Gaussische kromme.
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5.3

Vergelijking LOCKFILL vulstraal met PIV en CFD-– T02c

De vorm en het snelheidsprofiel van de vulstraal in LOCKFILL is beschreven in de vorige paragraaf.
Deze kan worden vergeleken met de PIV-metingen en de snelheden in de simulatie. Hiertoe zijn in
Figuur 17 alle vectoren weergegeven die een positieve snelheid hebben in de x-richting. Door de
vectoren te plotten is ook het stromingsgedrag binnen de vulstraal in kaart gebracht. De lijnen in de
figuur geven opnieuw de in LOCKFILL gebruikte schematisatie van de vulstraal weer.
Figuur 17 toont de vulstraal in de meetvlakken A2 en B2. Deze laat zien dat de grootte van de
vulstraal gemeten met PIV goed overeenkomt met de LOCKFILL schematisatie. De PIV-metingen
tonen een iets bredere vulstraal dan de schematisatie, terwijl de snelheden in de simulatie juist een
iets smallere laten zien.
De reflectie van de vulstraal aan de bodem is zichtbaar in de snelheidsprofielen van zowel de
simulatie als het experiment. Dit zorgt ervoor dat bij toenemende afstand van de deur (x) het
snelheidsprofiel steeds vlakker wordt. De roze lijn geeft de LOCKFILL schematisatie van deze
reflectie aan. In de simulatie treedt reflectie van de vulstraal op voor lagere x dan in LOCKFILL.
De vulstraal in de meetvlakken A1 en B1 wordt getoond in Figuur 18. De schematisatie van de
vulstraal in LOCKFILL komt kwalitatief overeen met de snelheidsprofielen in het experiment. De
vulstraal in de simulatie is minder breed (d.i. minder groot in y-richting).
De metingen tonen dat de vulstraal niet over de hele breedte hetzelfde is, maar dat het verschil
beperkt is. . De veronderstelling van uniformiteit over de breedte van vulopening in LOCKFILL is met
dat inzicht te rechtvaardigen.
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Figuur 17 Vergelijking van de LOCKFILL schematisatie van de vulstraal met de simulatie (boven) en het experiment (onder) in
vlakken A2 en B2
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Figuur 18 Vergelijking van de LOCKFILL schematisatie van de vulstraal met de simulatie (boven) en het experiment (onder) in
vlakken A1 en B1
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Echter laten de snelheidsprofielen in Figuur 19 zien dat de CFD-berekening een veel betere schatting
van pieksnelheid en pieklocatie geven wat belangrijker is voor de kracht op een schip die in de straal
ligt. Men verondersteld dat de verwijding van de straal niet het belangrijkste parameter is om de
krachten als gevolg van vulstraal goed te voorspellen maar de piek snelheid van de straal. Dit
resultaat geeft aan dat de LOCKFILL schematisatie aangepast moet worden om hier een betere
voorspelling te maken. Dit zou kunnen gebeuren op basis van de CFD-resultaten.
Een ander effect dat een rol kan spelen is het coandă effect. Dit effect zorgt ervoor dat een
bewegende vloeistof niet zijn oorspronkelijke pad blijft volgen, maar afwijkt richting een ander
object. Door dit effect zou de stroming in de sluiskolk niet-symmetrisch kunnen zijn. LOCKFILL houdt
hier geen rekening mee.
Dit effect kan zowel in de CFD-berekening als in de PIV-metingen een rol spelen. Dit kan eenvoudig
in beeld worden gebracht met een horizontaal snelheidsprofiel. Voor de CFD-berekening wordt een
dergelijk profiel in Figuur 20 getoond. Voor de PIV meting is dit moeilijk in kaart te brengen, omdat
deze slechts op twee y-afstanden in het x-z vlak zijn verricht.
Hoe de vulstraal afwijkt, is voor de CFD-berekening afhankelijk van numerieke condities. Met een
andere mesh kan de afwijking ook een andere richting kiezen. Voor de werkelijkheid ligt het sterk
aan de precieze initiële condities. Hierdoor kan dit afwijken een verschillend resultaat opleveren voor
een (vrijwel) identiek experiment.
Vanwege de hierboven genoemde redenen is bij een complexe en hoog turbulente stroming situatie
een perfecte overeenkomst tussen 3D snelheidsvelden nagenoeg onmogelijk. Het wordt aanbevolen
om een validatie parameter te kiezen die onafhankelijk is van de specifieke realisatie van het
stromingsveld. In dit werk wordt de pieksnelheid gekozen.
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Figuur 19 Vergelijking van verticale profielen van horizontale snelheid uit LOCKFILL, het experiment en de simulatie in vlakken
A2 en B2
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Figuur 20 Stroombeeld uit de simulatie-in een horizontale doorsnede boven de openingen
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5.4

Vergelijking LOCKFILL vulstraal met CFD-berekeningen

PIV-metingen zijn alleen uitgevoerd voor opstelling TO2C. Voor deze opstelling kon het
snelheidsprofiel in LOCKFILL in de vorige paragraaf vergeleken worden met zowel de PIV-metingen
van de snelheid als de snelheden uit de simulatie. Voor de andere testen in [2] zijn ook CFDsimulaties gedaan. Deze worden in deze paragraaf met de LOCKFILL-schematisatie vergeleken.
Figuur 21 toont de meetvlakken A2 en B2 voor de kleinere opening in test TO2A. Bij kleine x komen
de berekening en de schematisatie nog behoorlijk goed overeen, maar bij toename van x wordt de
afwijking groter.

Figuur 21 Vergelijking van de vulstraal in LOCKFILL en CFD-voor test T02A zonder breekbalken met schuif 10% open

De schematisatie in LOCKFILL geeft aan dat wanneer er breekbalken worden gebruikt de vulstraal
zich meer zal verspreiden dan zonder breekbalken. In de testen TO3 worden breekbalken gebruikt.
Hieronder wordt de schematisatie voor test TO3C getoond. De opening van de schuif is dus
hetzelfde als bij de PIV-metingen, maar er zijn breekbalken toegevoegd.

Versie 2, Maart 2016, definitief

39/87

Validatie van CFD voor stroming in een sluis

Figuur 22 Vergelijking van de vulstraal in LOCKFILL en CFD-voor test T03C met breekbalken met schuif op 50% open

Figuur 22 toont dat de vulstraal zich in de CFD-berekening inderdaad sneller verspreidt over de
hoogte dan de schematisatie. Het is bijzonder interessant om dit te controleren met PIV-metingen,
omdat een grotere verspreiding van de vulstraal zal leiden tot een vermindering van de krachten op
het schip. Het snelheidsprofiel wordt op kleinere afstand van de deur uniform dan bij de testen
zonder breekbalken.

5.5

Conclusies

De conclusies van dit hoofdstuk kunnen als volgt samengevat worden.
 De CFD-berekeningen geven betere voorspellingen dan LOCKFILL voor de pieksnelheid en
locatie van de pieksnelheid in het vlak bij de straalas
 De schematisatie van LOCKFILL heeft een goed overeenkomst voor de verwijding van de
straal met de PIV-metingen bij een vlak in de straalas
 De CFD-berekeningen geven minder verwijding van de straal dan zowel LOCKFILL als PIV
 De CFD-berekeningen geven goede kwalitatieve inzichten in het stroombeeld die gebruikt
kunnen worden om een LOCKFILL schematisatie op te zetten
 De schematisatie van LOCKFILL kan verbeterd worden door de straal parameters aan te
passen naar aanleiding van een CFD-berekening
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6

Algemene conclusies en aanbevelingen

In dit rapport zijn simulaties van stroming door rinketschuiven in een experiment met een model van
een sluisdeur vergeleken met metingen. In eerste instantie zijn vergelijkingen gemaakt voor de
waardes van afvoercoëfficiënten. Daarna is naar het stroombeeld van de CFD-metingen vergeleken
met twee verschillende meettechnieken: EMS opnemers en PIV-metingen.
Het doel van het onderzoek was:
“Het valideren van een CFD-methode voor het bepalen van afvoercoëfficiënten en stroombeelden
van nivelleeropeningen in een sluisdeur.”
Met een gevalideerde CFD-berekening kan de schematisatie van het 1D-rekenpakket LOCKFILL
ondersteund worden. Het softwareprogramma LOCKFILL is een model om de krachten op schepen in
sluizen tijdens het nivelleerproces te voorspellen.
Uit dit onderzoek zijn de volgende conclusies gerelateerd aan dit hoofddoel getrokken:
1. CFD-berekeningen zijn geschikt om met een fout van minder dan 5% de afvoercoëfficiënten van
openingen in een sluisdeur te bepalen;
2. EMS-metingen van stroomsnelheden in een vulstraal met lage resolutie (i.e. weinig EMS-en)
geven onvoldoende informatie om de pieksnelheid en de grootte van de snelheid bij de piek
weer te geven; deze piek is een belangrijke parameter voor het inschatten van krachten;
3. PIV-metingen geven hoge kwaliteit data voor het valideren van CFD-modellen;
4. De overeenkomst in pieksnelheid tussen de CFD-simulaties en de metingen was groter dan
tussen LOCKFILL en de metingen;
5. CFD-berekeningen geven goede kwalitatieve inzichten in het stroombeeld van een vulstraal en
kunnen gebruikt worden om de schematisatie in LOCKFILL te verbeteren;

Versie 2, Maart 2016, definitief

41/87

Validatie van CFD voor stroming in een sluis

Aanbevelingen
1. In het gevel van een complexe en hoog turbulente stroming is een perfecte overeenkomst
tussen 3D snelheidsvelden nagenoeg onmogelijk omdat de stroming een stochastisch proces
is. De specifieke realisatie is slechts een van alle mogelijke realisaties. Het wordt aanbevolen
om een validatieparameter te kiezen die onafhankelijk is van de specifieke realisatie van het
stromingsveld. In dit werk wordt de pieksnelheid gekozen.
2. Het stromingsveld met breekbalken is significant anders dan zonder breekbalken. Er wordt
dus aanbevolen om CFD te valideren voor een geometrie met breekbalken.
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