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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 is 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 reaal 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 spoort
functionele levensduur. Dit spoor heeft als doel om tools te ontwikkelen waarbij een kunstwerk of
ontwerp van een kunstwerk getoetst kan worden over of het zijn hydraulische of nautische functie
vervuld. Zo draagt ook 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 een belangrijk criterium in het ontwerpstadium
van nieuwe sluizen of in de evaluatie van bestaande sluizen. Een belangrijke parameter hierbij is de
afvoercoëfficiënt van het vulsysteem. De afvoercoëfficiënt is namelijk bepalend voor het debiet door
de nivelleeropeningen en daarmee voor de resulterende krachten op het schip. Om in de toekomst
voor verschillende ontwerpen berekeningen te kunnen maken zonder de noodzaak van (een relatief
duur) schaalmodel- of insitu-metingen, is het wenselijk om een gedetailleerde rekenmethode,
bijvoorbeeld Computational Fluid Dynamics (CFD), te ontwikkelen waarmee de afvoercoëfficiënt
voldoende accuraat kan worden vastgesteld. Om deze reden wordt een CFD-methode ontwikkeld en
binnen dit project getoetst aan modelmetingen.
Hiertoe is een model van een sluisdeur ingebouwd in een stroomgoot, waarna een stationaire
stromingssituatie is ingesteld door met een constant debiet te stromen. Op basis van dit debiet en
de weerstand geïntroduceerd door de sluisdeur (uitgedrukt in een afvoercoëfficiënt) is een bepaald
verhang ontstaan over de sluisdeur. Door het debiet, de bovenstroomse en benedenstroomse
waterstand te meten is de afvoercoëfficiënt bepaald. Onderscheid is gemaakt tussen verschillende
openingspercentages van de rinketschuiven, om verschillende momenten in het hefprogramma na te
bootsen, het openen van een enkele of twee schuiven en een vulsysteem met en zonder
breekbalken. Naast de afvoercoëfficiënt zijn ook de stromingspatronen onderzocht in het model door
metingen met Elektro Magnetische Snelheidsmeter (EMS) puntmetingen en door gebruik van Particle
Image Velocimetry (PIV). Het stromingspatroon is met het debiet medebepalend voor de krachten
op het schip tijdens nivelleren.
Op basis van de nauwkeurigheid van de bepaalde afvoercoëfficiënt en de verkregen stroombeelden
kan worden geconcludeerd dat de testen een goede dataset voor zowel de afvoercoëfficiënt als de
stroombeelden hebben opgeleverd voor de kalibratie en validatie van de CFD-methode. Uit de
resultaten blijkt dat wanneer het stromingsveld ten behoeve van krachten op schepen wordt
geanalyseerd het van belang is meerdere schuifstanden te bestuderen. Stroomsnelheden en
stroompatronen kunnen namelijk sterk verschillen voor verschillende openingspercentages. Verder
leidt deze variatie in stroompatronen en stroomsnelheden niet alleen tot verschillende krachten op
schepen maar ook tot verschillende afvoercoëfficiënten. Bij de inschatting van de afvoercoëfficiënt
op basis van een CFD-model is het daarom van belang dat het stroompatroon nabij en in de
deuropeningen goed wordt gesimuleerd.
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1
1.1

Introductie

Achtergrond

Het softwareprogramma Lockfill bevat een model om de krachten op schepen in sluizen tijdens het
nivelleerproces te voorspellen. Het krachtcriterium is een belangrijk criterium in het ontwerpstadium
van nieuwe sluizen of in de evaluatie van bestaande sluizen. Vooral bij nieuwe sluizen ontbreekt het
aan kalibratiegegevens. Lockfill is op ongeveer 10 sluizen in Nederland gekalibreerd, zowel
schaalmodelmetingen als metingen op ware-grootte. Dit zijn voornamelijk sluizen met
deuropeningen. Een belangrijke parameter hierbij is de afvoercoëfficiënt van het vulsysteem. De
afvoercoëfficiënt is namelijk bepalend voor het debiet door de nivelleeropeningen en daarmee voor
de resulterende krachten op het schip:

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 bevat
echter niet alle systemen die momenteel in bedrijf zijn. Daarnaast vragen ook nieuwe technische
ontwikkelingen om verdere uitbreiding van deze bibliotheek.
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Om in de toekomst voor verschillende ontwerpen berekeningen te kunnen maken zonder de
noodzaak van (een relatief duur) schaalmodel- of insitu-metingen, is het wenselijk om een methode
in CFD te ontwikkelen waarmee deze parameter voldoende accuraat kan worden vastgesteld. Om
deze reden wordt een CFD-methode ontwikkeld en binnen dit project getoetst aan modelmetingen.
In dit rapport worden de opzet en resultaten van het modelonderzoek beschrevenwelke worden
gebruikt in de validatie van de CFD-methode.

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 in de bepaling van de afvoercoëfficiënt van het vulsysteem.
Het doel van het modelonderzoek wat beschreven is in dit rapport is daarmee:
Het beschikbaar stellen van validatie-data voor de validatie van de CFD-methode.

1.3

Aanpak

De CFD-methode wordt gevalideerd ten aanzien van de afvoercoëfficiënt van een vulsysteem en de
optredende stromingspatronen. Hiertoe is een model van een sluisdeur ingebouwd in een
stroomgoot, waarna een stationaire stromingssituatie is inges teld door met een constant debiet te
stromen1. Op basis van dit debiet en de weerstand geïntroduceerd door de sluisdeur (uitgedrukt in
een afvoercoëfficiënt) is een bepaald verhang ontstaan over de sluisdeur. Door het debiet, de
bovenstroomse en benedenstroomse waterstand te meten kan de afvoercoëfficiënt worden bepaald.
Naast de bepaling van de afvoercoëfficiënt wordt voor de validatie van de CFD-methode ook gebruik
gemaakt van de gemeten stroomsnelheden benedenstrooms van de sluisdeur.

1.4

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt eerst de opzet van het modelonderzoek beschreven, waarbij wordt ingegaan
op de onderzoeksfaciliteit, de verschaling, het model van de sluisdeur, het meetbedrijf en het
onderzoeksprogramma. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de metingen gepresenteerd. Het rapport
sluit af met conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 4.

1

NB: In plaats van een stationaire stromingssituatie creëren door met een constant debiet te stromen, kan de
afvoercoëfficiënt ook op een andere manier bepaald worden: In twee compartimenten, welke van elkaar zijn gescheiden door
de sluisdeur, staat initieel een verschillende waterstand. De proef begint met het openen van de rinketschuiven, waarna er
een uitwisselingsstroom gaat lopen totdat in beide compartimenten dezelfde waterstand is bereikt. Het nadeel van deze
aanpak is dat de duur van de proef bij relatief grote openingen vrij kort is (deze kan namelijk beïnvloed worden door de
snelheid waarmee de schuif getrokken kan worden).
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2
2.1

Opzet van het modelonderzoek

Introductie

Binnen een model moeten alle relevante fysische eigenschappen zodanig worden verschaald dat het
model een goede weergave biedt van de in werkelijkheid optredende stromingen en
hydrodynamische verschijnselen. In dit hoofdstuk wordt in Paragraaf 2.2 ingegaan op de
onderzoeksfaciliteit, waarna de relevante schaalregels en het model van de sluisdeur en de
verschaalde hydrodynamische condities worden toegelicht in 2.3. In 2.4 is het testprogramma met
de relevante parameters toegelicht. In Paragraaf 2.5 wordt vervolgens de meetopstelling en het
meetbedrijf beschreven.
In Appendix C wordt de modelopzet en de meetinstrumentatie aan de hand van foto’s in detail
gevisualiseerd.

2.2

Onderzoeksfaciliteit ‘Oosterscheldegoot’

Het modelonderzoek is uitgevoerd in de ‘Oosterscheldegoot’. De Oosterscheldegoot is een golf- en
stroomgoot met een lengte van 55m, een breedte van 1m en een maximale waterdiepte van
ongeveer 1,2m. Figuur 2.1 presenteert de ‘Oosterscheldegoot’ onderzoeksfaciliteit.
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Figuur 2.1

De ‘Oosterscheldegoot’

In een stromingstest wordt het water aan de instroomzijde (links in Figuur 2.1) de goot ingestuurd,
waarna het water aan de uitstroomzijde (rechts in Figuur 2.1) over een regelrand de goot weer
verlaat, zie Figuur C.6. Met deze regelrand wordt de waterstand bij gegeven debiet ingesteld. Figuur
2.1 laat verder zien dat de goot beschikt over transparante wanden, wat een goede observatie
tijdens de testen mogelijk maakt.
Om een uniforme aanstroming te verkrijgen is aan de instroomzijde van de faciliteit een
weerstandscherm ingebouwd, zie Figuur C.3. Het doel van dit weerstandsscherm is het opbreken
van grootschalige wervels en het verdelen van de stroming over de breedte en hoogte.

2.2.1 Model sluisdeur
,. Het model van de sluisdeur is niet direct een verschaling van een prototype van een sluisdeur. De
sluisdeur heeft een enigszins versimpelde geometrie en is gebaseerd op gemiddelde afmetingen van
verschillende sluisdeuren, zoals de deuren van de kleine sluis IJmuiden, de Zuidersluis IJmuiden, de
Rozenburgse sluis, de sluis bij Hansweert en de sluis bij Schijndel.
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Figuur 2.2

Het model van de sluisdeur. Rechts: de bovenstroomse zijde, links: de benedenstroomse zijde.

Figuur 2.2 geeft een impressie van het model van de sluisdeur. In Figuur C.3 en Figuur C.4 is het
ingebouwde model te zien. Het model bevat twee rechthoekige-nivelleeropeningen, welke
(gedeeltelijk) gesloten kunnen worden door middel van schuiven. Deze schuiven kunnen trapsgewijs
worden versteld zodat de nivelleeropeningen 10%, 25%, 50% en 100% kunnen worden geopend.
De nivelleeropeningen lopen taps toe zowel in hoogte als in breedte, waardoor de uitstroomopening
groter is dan de instroomopening. Daarnaast kunnen breekbalken worden aangebracht aan de
uitstroomzijde.
Voor de afmetingen van het model wordt verwezen naar bijlage A. Hieronder wordt wel de keuze
van de vormgeving van het model puntsgewijs toegelicht:
 Aan de bovenstroomse zijde is uitgegaan van nivelleeropeningen met een totale breedte
gelijk aan 50% van de totale breedte. Een breedte van de faciliteit van 1m en een aantal
van 2 nivelleeropeningen resulteert dan in een breedte van een nivelleeropening van 0,25m.
 Wanneer wordt uitgegaan van een breedte van een nivelleeropening op prototypeschaal
gelijk aan 1,5-2m, is de schaalfactor toegepast voor dit onderzoek ongeveer 7. Met deze
schaalfactor zijn de overige afmetingen geschaald op basis van representatieve afmetingen
op prototypeschaal, zie Tabel 2.1. In deze tabel zijn zowel de model- als de prototypeafmetingen gepresenteerd. Als referentie zijn in deze tabel ook de afmetingen van de
Zuidersluis van IJmuiden opgenomen.
 Voor de breekbalken is uitgegaan van een onderlinge afstand van 0,3m op prototypeschaal,
wat overeenkomt met 0,042m op modelschaal.
 In het handboek schutsluizen wordt een blokkade van de breekbalken van 50% aanbevolen,
maar omdat bij veel sluizen de blokkade eerder in de orde van 30% is, wordt deze waarde
gehanteerd.

Versie 2, Maart 2016, definitief

11/72

Modelonderzoek


Een aantal van vier breekbalken is aangehouden, omdat dit aantal veel wordt toegepast. Op
basis van de onderlinge afstand en een representatieve waarde voor de blokkade is een
breedte van de balken van 0,025m aangehouden en een totale breedte van de
uitstroomopening van 0,31m op modelschaal.
Eenheid

Model

Prototype

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

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

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

7,000
8,400
1,750
1,250
2,170
1,750
1,000

Zuidersluis
IJmuiden
9,400
10,500
2,100
0,900
2,500
1,250
0,900

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

0,300
4
0,175
0,175
0,210
32

0,240
5
0,220
0,220
1,690
44

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

0,100
2,030
1,540
0,100
0,140
3,500

0,060
2,310
1,260
0,116
0,145
2,750

Parameter

Tabel 2.1
gepresenteerd.

Model en prototype afmetingen. Als referentie zijn ook de afmetingen van de Zuidersluis van IJmuiden

Met uitzondering van de nivelleeropeningen en de schuiven, is het model gemaakt van hout. Door
de nivelleeropeningen van PVC en de schuiven van aluminium te maken wordt een hoge
maatvastheid gegarandeerd die ten gunste komt van een nauwkeurige bepaling van de
afvoercoëfficiënt.
Figuur 2.3 presenteert de locatie van de sluisdeur in de Oosterscheldegoot. Een aanstroomlengte
van ongeveer 20 keer de waterdiepte is aangehouden vanaf het weerstandscherm, waardoor aan de
achterzijde van de sluisdeur nog 25m over is. Deze lengte wordt voldoende geacht om een verhang
vanaf de sluisdeur te meten en om de aanwezigheid van een ongewenste ‘kwispelende’ uitstroming
te bepalen, zie Paragraaf 2.3.4.

Figuur 2.3

De locatie van het modeldeur en weerstandscherm in de faciliteit (afmetingen in mm)
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2.2.2 Hydrodynamische condities
Zoals hierboven vermeld, is een stationaire stromingssituatie ingesteld door met een constant debiet
te stromen. Op basis van dit debiet en de weerstand geïntroduceerd door de sluisdeur (uitgedrukt in
een afvoercoëfficiënt) is een bepaald verval ontstaan over de sluisdeur. Omdat de hydrodynamische
condities dus sterk afhangen van de type metingen en de te testen configuraties van de
nivelleeropeningen, wordt de keuze van de hydrodynamische condities samen met het
onderzoeksprogramma behandeld in Paragraaf 2.3. De waterstand benedenstrooms van de
modeldeur is dusdanig gekozen dat de opening in de deur altijd onder water is.

2.3

Onderzoeksprogramma

2.3.1 Schuifstanden en verwachte hydrodynamische condities
Het onderzoeksprogramma bestaat uit drie testen (T01-T03), zie Tabel 2.2. De variabelen tussen
verschillende testen zijn:





het aantal openingen,
de schuifstand in percentage open, en
de aanwezigheid van breekbalken.

Het debiet is zo gekozen dat een stroomopwaartse waterdiepte van ongeveer 1m wordt
gehandhaafd. In de eerste test is enkel één van de twee nivelleeropeningen geopend en er zijn geen
breekbalken aanwezig. In de tweede test zijn beide nivelleeropeningen geopend en zijn er ook geen
breekbalken aanwezig. In de derde test zijn weer beide nivelleeropeningen geopend, maar zijn de
breekbalken aangebracht. Elke test bestaat uit vier subtesten (a-d), welke variëren in het
percentage van openen van de nivelleeropeningen, zie Tabel 2.2.

Test

T01

T02

T03

Tabel 2.2

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

Verwachte hydrodynamische
condities
BovenBenedenDebiet
stroomse
stroomse
waterstand waterstand
L/s
(m)
(m)
14.4
22.2
40.4
68.6
21.2
40.7
68.2
84.8
21.8
41.4
68.6
85.9

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

Onderzoeksprogramma en behaalde hydrodynamische condities

Tabel 2.3 betreft de condities van de aanvullende testen met de EMS metingen. In Tabel 2.4 zijn de
hydrodynamische condities van de testen met PIV-metingen opgenomen.
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Test

Measurement

T02 c

C1
C2
D1
D2
E1
E2
F

Distance
from the
model
x
(mm)

Tabel 2.3

750
1000
750

Distance
from the
window
y

Debiet

(mm)
140
200
140
200
140
200
140

(mm)
300, 505
300, 505
300, 505
300, 505
300, 505
300, 505
360

L/s
68.2
68.4
68.3
68.0
68.4
68.1
68.0

Bovenstroomse
waterstand
(m)
0.998
1.000
0.999
0.997
1.000
1.000
1.000

Benedenstroomse
waterstand
(m)
0.799
0.799
0.799
0.799
0.799
0.799
0.799

Hydrodynamische condities voor de aanvullende T02c tests met EMS opnemers

Test

Measurement
plane

T02 c

A1
A2
B1
B2

Tabel 2.4

500

Behaalde hydrodynamische
condities

Height
above
the
bottom
z

Distance
from the
model
x0
(mm)
87.7
56.5
1055.0
935.9

Height
above
the
bottom
z0
(mm)
25.4
14.0
24.0
8.3

Distance
from the
window
y
(mm)
195
360
195
360

Behaalde hydrodynamische condities

Debiet

Bovenstroomse
waterstand

Benedenstroomse
waterstand

L/s
68.2
68.2
68.1
67.5

(m)
1.004
1.025
1.004
1.013

(m)
0.802
0.802
0.802
0.801

Hydrodynamische condities voor de PIV tests.

Tabel 2.2 laat zien dat bij de kleinste opening van de testserie (T01a) en het maximale te realiseren
verval (zie Paragraaf 2.2.2), het debiet relatief klein is, terwijl bij het volledig openen van beide
nivelleeropeningen (T03d) bij een relatief hoog debiet het verval relatief klein is. De keuze voor de
hydrodynamische condities die worden getest hangt daarom samen met:
1. De nauwkeurigheid van de debietmeter
Bij lagere debieten is de snelheid in de aanstroomleiding kleiner, waardoor de debietmeter
minder nauwkeurig is.
2. Het bereik van de pomp en de debietmeter
De pomp moet ‘stabiel’ kunnen draaien bij lage debieten en moet de hogere debieten
kunnen bereiken, terwijl deze range aan debieten ook nauwkeurig moet kunnen worden
gemeten door de debietmeter.
3. De nauwkeurigheid van de waterstandmeters
Het verval moet zodanig groot zijn dat de nauwkeurigheid van de waterstandmeters niet
bepalend wordt bij de bepaling van het verval en de afvoercoëfficiënt.
Omdat de aanwezige pomp van de faciliteit een relatief groot bereik heeft, is deze niet geschikt om
te gebruiken voor de gevraagde nauwkeurigheid in de debieten die binnen deze testserie gehaald
dienen te worden. Bij de relatief lage debieten is de pomp namelijk niet heel stabiel en is de
stroomsnelheid in de aanstroomleiding zodanig klein dat een nauwkeurigheid van 5% niet gehaald
kan worden. Gekozen is daarom voor het plaatsen van een tijdelijke pomp met een bijpassende
debietmeter, zie Figuur C.1.
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2.3.2 Evaluatie van de te testen hydrodynamische condities
Ter evaluatie van deze condities is een Monte Carlo analyse uitgevoerd. Het doel van deze analyse is
te bepalen met welke nauwkeurigheid de invoerparameters van formule (1.1) moeten worden
gemeten. De nauwkeurigheid van deze invoerparameters bepaalt namelijk de nauwkeurigheid
waarmee de afvoercoëfficiënt kan worden bepaald.
Opgemerkt wordt dat het van belang is een dergelijke analyse uit te voeren voorafgaand aan de
uitvoering van de testen. De invloed van de nauwkeurigheid van een invoerparameter hangt
namelijk samen met de hydrodynamische conditie die getest wordt. Bijvoorbeeld, bij een relatief
laag verval heeft de nauwkeurigheid van de waterstandsmeting relatief veel invloed op de
nauwkeurigheid waarmee de afvoercoëfficiënt kan worden bepaald, terwijl bij een relatief groot
verval de nauwkeurigheid van de waterstandmeting veel minder invloed heeft. Wanneer uit deze
analyse blijkt dat de beoogde nauwkeurigheid van de waterstandsmeting onrealistisch hoog moet
zijn voor een bepaalde subtest, kan er dus voor worden gekozen een andere conditie (groter verval)
te kiezen voor die subtest.
In de Monte Carlo analyse is op basis van de gemiddelde waarden van het debiet, het verval en de
afmetingen van de nivelleeropening (zie Tabel 2.6) en verschillende inschattingen van de
standaardafwijking van de debietmeting, waterstandsmetingen en afmetingen van de
nivelleeropening de kansverdeling van de afvoercoëfficiënt bepaald (zie Formule (1.1)). In appendix
B zijn de resultaten van deze analyse gepresenteerd en het onderstaande kader geeft een
uitgebreide beschrijving van deze appendix.
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Appendix B
Zoals Formule (1.1) laat zien wordt de afvoercoëfficiënt bepaald op basis van de volgende
invoerparameters: debiet (Q), de bovenstroomse waterstand (h1), de benedenstroomse waterstand (h2),
de breedte van de nivelleeropening (B) en de hoogte van de nivelleeropening (H). Appendix B.x.y
presenteert voor elke test (x) en elke subtest (y) de invloed van de nauwkeurigheid van één van
invoerparameters (uitgedrukt als standaard afwijking, σ) op de nauwkeurigheid van de bepaling van de
afvoercoëfficiënt. Hierbij is de nauwkeurigheid van de afvoercoëfficiënt uitgedrukt als 2*σ μ/μμ. Deze
waarde representeert daarmee het 95%-betrouwbaarheid interval.
Als basis is uitgegaan van een standaard afwijking van het debiet van 0,5% en een standaard afwijking
van de waterstandsmetingen en de afmetingen van de nivelleeropeningen van 1mm (deze best-estimate
inschattingen zijn weergegeven in zwart). Vervolgens is de standaard afwijking van de
waterstandsmetingen, de debietmeting, de breedte van de nivelleeropening en de hoogte van de
nivelleeropening gevarieerd. Voor elke van deze vier parameters is de bijbehorende kansverdeling van de
afvoercoëfficiënt gepresenteerd.

Voorbeeld van Appendix B voor test T01a

Hierboven is een voorbeeld gegeven van Appendix B, waarin de kansverdeling van de afvoercoëfficiënt is
gepresenteerd voor vier waarden voor de standaard afwijking van de hoogte van de nivelleeropening. Te
zien is dat de nauwkeurigheid waarmee de hoogte van de nivelleeropening gemaakt kan worden veel
invloed heeft op de nauwkeurigheid waarmee de afvoercoëfficiënt bepaald kan worden. De inschatting
dat de afmetingen van de nivelleeropeningen met een nauwkeurigheid van 1mm gemaakt kunnen
worden, resulteert voor deze subtest in een nauwkeurigheid van meer dan 10% voor de afvoercoëfficiënt
. Voor deze test is het daarom belangrijk om de hoogte van de opening nog goed te bepalen
voorafgaand aan de test, zodat de nauwkeurigheid van deze invoerparameter terug kan worden gebracht
naar 0,5 of misschien zelfs 0,1mm.

Let op, de hydrodynamische condities, en daarmee ook deze Monte Carlo analyse, zijn gebaseerd op
een inschatting van de afvoercoëfficiënt. De analyse die in deze fase wordt uitgevoerd geeft dus
geen uitkomst van de afvoercoëfficiënt. Wel wordt op deze manier inzicht verkregen in de beoogde
nauwkeurigheid en waarde van de invoerparameters.
Uit Appendix B blijkt dat voor relatief kleine doorstroomopeningen (Zie Appendix B.1a-B.1b) de
nauwkeurigheid van de hoogte van de opening significant is. Aangestuurd dient te worden op een
nauwkeurigheid van 0.5mm. Daarom is er voor gekozen dat de schuiven enkel op vooraf bepaalde
hoogten kunnen worden aangebracht (in tegenstelling tot een mogelijke traploos verstelbare
hoogte), zie Figuur 2.4. In deze figuur is te zien dat stalen strips zijn geïntegreerd in het houten
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model van de sluisdeur. In deze stalen strip zijn draadeinden getapt, waardoor de schuif op een
bepaalde hoogte kan worden gemonteerd.

Figuur 2.4
De schuiven kunnen op een aantal vooraf bepaalde hoogtes worden aangebracht, zodat de
nauwkeurigheid van de hoogte van de opening groot is.

Met de hierboven beschreven fabricagemethode, wordt de hoge nauwkeurigheid (1mm) van de
hoogte van de openingen bereikt. Uit Appendix B blijkt verder dat wanneer de opening groter word,
ook de nauwkeurigheid van de overige invoerparameters een rol gaat spelen (zie Appendix B.1cB.2c). Echter voor alle aangenomen standaard afwijkingen geldt dat de nauwkeurigheid van de
afvoercoëfficiënt acceptabel is (binnen 10%).
Omdat de beoogde nauwkeurigheden waarmee de invoerparameters moeten worden gemeten
haalbaar zijn, kunnen de hydrodynamische condities gepresenteerd in Tabel 2.6 worden
aangehouden.
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2.4

Meetopstelling en meetbedrijf

Twee typen metingen in een stationaire toestand zijn uitgevoerd om het CFD-model te valideren. De
afvoercoëfficiënten voor verschillende scenario’s zijn berekend uit metingen van het debiet en
waterstanden stroomafwaarts en stroomopwaarts van de deur. Voor de visualisatie van het
stromingspatroon, metingen van de snelheden stroomafwaarts van de deur zijn 3 verschillende
technieken toegepast, waaronder zowel puntmetingen als veldmetingen. In de volgende secties zijn
beide typen metingen beschreven.

2.4.1 Coordinate system
Voordat wordt ingegaan op de toegepaste meetapparatuur, wordt in Figuur 2.6 het aangehouden
coördinatenstelsel gepresenteerd. Het cartesisch coördinatenstelsel, is (x,y,z), met x, y and z de
langs, dwars en verticale richtingen. Met dit coördinatenstelsel komen de snelheidscomponenten
(u,v,w) overeen met richtingen (x,y,z).

Top view
Figuur 2.5

Side view

Het aangehouden coördinatenstelsel.

2.4.2 Opzet meetopstelling tbv afvoercoëfficiënt
Voor elk subtest in Tabel 2.6 is de afvoercoëfficiënt voor verschillenden schuifstanden berekend met
het debiet, Q, en waterniveaus, h.
Het debiet is gemeten met een debietmeter in de aanstroomleiding van de faciliteit. Omdat het
water de faciliteit alleen aan de uitstroomzijde kan verlaten is bij een stationaire toestand het debiet
wat de faciliteit wordt ingepompt gelijk aan het debiet door de nivelleeropeningen. In Appendix C is
de pomp en de debietmeter gepresenteerd.
De waterstand is bepaald door middel van een waterstandsmeter die op basis van de geleidendheid
het wateroppervlak detecteert, zie Figuur C.7. Er zijn verschillende waterstandsmeters (in totaal 8)
geplaatst in de lengte van de faciliteit (zie Figuur 2.6), zodat een mogelijk verhang kan worden
waargenomen.

Figuur 2.6

De locaties van de waterstandmeters in de faciliteit (afmetingen in mm)

Onderzoeksprocedure
Per subtest (zie Tabel 2.2) is de volgende routine uitgevoerd:
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1.
2.
3.
4.

Verplaats de schuif naar de gewenste positie
Bepaal de hoogte van de instroomopening op (vooral van belang voor testen T01a en T01b)
Voer een nulmeting uit en bepaal het waterniveau met een referentiepeilnaald
Stel de beoogde stationaire situatie in door het debiet op te voeren en de regelschuif
zodanig in te stellen dat de gewenste waterstanden worden bereikt
5. Start meting voor een duur van 5 min (meting ‘00’ genoemd)
6. Visualiseer de stroming met inkt en/of andere visualisatie technieken, leg dit vast op foto en
video

2.5

Snelheidsmetingen

Er zijn 3 technieken voor het meten van snelheid gebruikt, waaronder zowel puntmetingen als
veldmetingen. Elke techniek wordt hier kort beschreven.

2.5.1 Point measurements: EMS & LDV
Meerdere elektro-magnetische-stroomsnelheidsmeters (EMS) werden gebruikt om de horizontale
snelheidscomponenten (u en v) te meten. Over de breedte van de faciliteit is met een raai van 5
EMS-instrumenten de stroomsnelheid gemeten. Omdat deze raai op 4 verschillende hoogtes en op 4
verschillende afstanden (zie Figuur 2.8) vanaf de sluisdeur is geplaatst, is in totaal op 80 locaties de
stroomsnelheid gemeten voor elk subtest (zie Tabel 2.2).

Figuur 2.7
De locaties van de EMS-instrumenten in de faciliteit (afmetingen in mm). Bovenaanzicht van de goot
(boven) zijaanzicht van de goot (onder)

Na de analyse van de eerste EMS-tests en CFD-berekeningen isbesloten om aanvullende testen uit
te voeren, om extra data te genereren voor de vergelijking met de CFD-berekeningen, namelijk om
de snelheid te meten bij de locatie waar de CFD-berekening de pieksnelheid had voorspeld (~
y=0.30m) en een herhalingstest van de snelheden in de as van de goot (y=0.505m) waar snelheid
0 werd gemeten. In de aanvullende EMS testserie is één configuratie getest, namelijk subtest T02c,
met twee openingen zonder breekbalken met een schuifstand van 50% (zie Tabel 2.2). Een set van
2 EMS-instrumenten is gebruikt, op 2 verschillende hoogtes en 3 verschillende afstanden vanaf de
sluisdeur, en de snelheden zijn over een tijdsduur van 3 minuten gemeten. De waterstanden zijn op
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één locatie stroomopwaarts en één locatie stroomafwaarts van de sluisdeur gemeten, op een
afstand van 4m van de deur (zie Figuur 2.6, de meetpunten het dichtstbij de deur).

Test

Measurement

T02 c

C1
C2
D1
D2
E1
E2
F

Tabel 2.5

Distance from the
model
x

Height above the
bottom
z

Distance from the
window
y

(mm)

(mm)
140
200
140
200
140
200
140

(mm)
300, 505
300, 505
300, 505
300, 505
300, 505
300, 505
360

500
750
1000
750

Locaties van de EMS-instrumenten voor de extra EMS test.

Nabij de sluisdeur is de stroomsnelheid gemeten met een LDV (Laser Doppler Velocimeter). Een
groot voordeel van dit instrument is dat er geen verstoring van de stroming is en een hoge
tijdsresolutie mogelijk is, waardoor turbulente parameters gemeten kunnen worden. De laser schijnt
namelijk door de glazen wanden van de faciliteit en het water heen. Het verplaatsen van het
instrument is echter wel zeer arbeidsintensief. Voor een aantal testen is daarom enkel op één punt
de stroomsnelheid gemeten, maar tijdens andere testen is de LDV verticaal verplaatst, waardoor er
een verticaal stroomsnelheidsprofiel nabij de uitstroomopening is gemeten. Tabel 2.6 presenteert de
verschillende locaties van het meetpunt van de LDV. Hierbij moet opgemerkt worden dat in de
richting van de laserstralen (Y) de locatie van het meetpunt relatief lastig te bepalen was. Geschat is
dat de waarde van Y met een nauwkeurigheid van ±5mm nauwkeurig bepaald is. Figuur 2.8
illustreert de definitie van de locatie van het meetpunt van de LDV.

Figuur 2.8

De definitie van de locatie van het meetpunt van de LDV.

De metingen zijn uitgevoerd met een meetfrequentie van 1000Hz, omdat dit de meetfrequentie is
van de LDV. Omdat voor de overige instrumenten een dergelijk hoge meetfrequentie niet nodig is
en/of niet gemeten kan worden door het instrument zelf is voor het meetsignaal van alle
instrumenten behalve de LDV een filtering toegepast van 10Hz. Dit betekent dat fluctuaties met een
hogere frequentie dan 10Hz niet worden gemeten. Opgemerkt wordt verder dat de EMSinstrumenten zelf niet met een hogere frequentie dan 7Hz kunnen meten. Hogere frequenties in het
meetsignaal van de EMS-instrumenten hebben daarom geen fysische betekenis, maar worden
veroorzaakt door de ruis op de opnameapparatuur.
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Naast bovenstaande hydrodynamica metingen is de stroming nabij de nivelleeropening ook visueel
vastgelegd door middel van foto’s en video’s. Hierbij is gebruik gemaakt van inkt en andere
visualisatie technieken.

Test

Aantal
metingen
met de LDV

Hoogte boven
de bodem,
Z

Afstand tot de
gootwand,
Y

Afstand tot de
achterkant van de
sluisdeur,
X

-

(mm)

(mm)

(mm)

A
B

1
1

310
310

35
35

C

6

310

35

D

6

310

35

A
B
C
D

1
1
1
1

310
310
310
310

35
35
35
35

A

6

290*

35

B

6

290

35

C

6

290

35

D

6

155
155
155, 180, 205,
230, 255, 305
155, 180, 205,
230, 255, 305
155
155
258
258
155, 180, 205,
230, 255, 305
155, 180, 205,
230, 255, 305
155, 180, 205,
230, 255, 305
155, 180, 205,
230, 255, 305

290

35

Subtest

T01

T02

T03

Tabel 2.6

Locaties
van
het
meetpunt
van
de
LDV
tijdens
de
verschillende
* de Y richting moest worden aangepast zodat het meetpunt niet achter een breekbalk lag.

testen

Onderzoeksprocedure
De snelheidsmetingen met EMS en LDV zijn uitgevoerd in de testserie om de afvoercoëfficiënten te
meten, met dezelfde hydrodynamische condities. Na meting ‘00’ (zie sectie 2.4.2), zijn de EMS
opnemers in het water geplaatst, ten eerste op een locatie het laagst en dichtst bij de sluisdeur en
vervolgens naar de andere locaties (16 in totaal) volgens de volgende procedure:
1. Verplaats de raai met EMS-instrumenten naar eerste positie
2. Start meting 1 voor een duur van 1min
3. Verplaats de raai met EMS-instrumenten naar volgende positie
4. Herhaal stap 2 en 3 voor alle 16 posities van de raai met EMS-instrumenten.
5. Visualiseer de stroming met inkt en/of andere visualisatie technieken, leg dit vast op foto en
video.
Bij de aanvullende EMS tests is een dergelijke procedure gevolgd met in totaal 13 verschillende
locaties.

2.5.2 Stromingsveld metingen: PIV
Principe van de PIV-metingen
Particle image velocimetry (PIV) is, net als de LDV, een niet-intrusieve meettechniek. Deze techniek
geeft een instantaan snelheidsveld in twee dimensies gebaseerd op de verplaatsingen van groepen
van ‘seeding’ deeltjes. Het PIV system bevat een lichtbron om een lichtvlak te maken, een camera,
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gesynchroniseerd met de lichtbron om de belichte stroming waar te nemen en software voor de
bediening van de lichtbron en camera, data acquisitie en verwerking.
Met gebruik van een dubbel-gepulseerde laser als lichtbron, wordt het stromingsveld belicht op twee
opeenvolgende momenten, t1 en t1+Δt, respectievelijk, waarbij twee frames met de belichte seeding
deeltjes door de camera zijn waargenomen. Deze frames worden vervolgens in een rooster van
kleinere gebieden opgesplitst, geheten “interrogation areas”, waaraan een kruis-correlatie-functie
wordt toegepast. Hierbij wordt de meest waarschijnlijk verplaatsing van een groep deeltjes binnen
een interrogation area berekend. Door de verplaatsing door de tijd tussen laserpulsen, Δt, te delen
wordt een snelheidsvector berekend. Deze procedure wordt vervolgens aan alle interrogation areas
in het frame toegepast om tot een 2D stromingsveld te komen.
De parameters die de kwaliteit van de data-acquisitie beïnvloeden zijn de tijd tussen laserpulsen, de
grootte en hoeveelheid van de seeding deeltjes en de grootte van de interrogation areas. Deze
parameters zijn aan elkaar gekoppeld en dus heeft een keus voor de ene parameter effect op de
andere.
De tijd tussen pulsen hangt af van de stroomsnelheid en stroompatronen: de tijd zou groot genoeg
moeten zijn om een verplaatsing van de deeltjes te kunnen meten maar ook voldoende klein voor de
benodigde precisie. Tevens moet de tijd voldoende klein zijn dat de deeltjes het meetvlak niet
verlaten. Dit minimaliseert het buiten- en binnenvlakverlies. (Sveen 2004, Adrian & Westerweel
2011).
De dichtheid van de seeding deeltjes dient ongeveer vergelijkbaar met de dichtheid van de vloeistof
te zijn en de diameter hoort klein genoeg te zijn om de stromingsrichting te volgen en niet het
stroombeeld te verstoren. De deeltjes moeten goed verdeeld zijn in de stroming en er moeten
voldoende deeltjes. Een aantalvan 9 deeltjes per interrogation area wordt gebruikelijk gezien als een
referentie niveau voor goede kwaliteit. Daarbij is een verplaatsing van 25% van de deeltjes uit een
interrogation area in een tijdstap nog net toelaatbaar om niet te veel buitenvlakverlies van deeltjes
te krijgen. De diameter van het deeltje is ook een belangrijk parameter. Om de seeds daadwerkelijk
te kunnen detecteren (‘pixel locking te verminderen), zie Adrian & Westerweel 2011)) dient de
diameter van de seeds minstens 3-5 pixels te zijn (Prasad et al. 1992).
De grootte van de interrogation area bepaalt de ruimtelijke resolutie van het snelheidsveld en hangt
af van de tijd tussen pulsen, de stromingsgradiënten en de hoeveelheid seeding deeltjes. Idealiter
worden deze parameters na uitvoering van een gevoeligheidsanalyse vastgesteld.
Twee opeenvolgende PIV-beelden (een pair) geven met de cross-correlatie procedure een eerste
snelheidsplot. Dit snelheidsveld bevat geldige vectoren en een bepaalde hoeveelheid outliers, dat wil
zeggen, foutieve vectoren als gevolg van niet homegene verdeling van seeding deeltjes, verlies van
deeltjes tussen frames of naar onbelichte gebieden. Zelfs in geoptimaliseerde PIV-beelden die met
geschikte parameters geanalyseerd worden, zijn een percentage outliers altijd aanwezig. Voor alle
vectoren worden globale gemiddelde-, lopende gemiddelde- of lokale mediaan-snelheid bepaald en
vergeleken. Indien een grote afwijking gevonden wordt, wordt de vector als onjuist beschouwd.
Deze outliers worden vervangen door een vector die tussen de nabijliggende vectoren
geïnterpoleerd is. De resulterende vectoren zijn vervolgens gesmoothd en gefilterd om tot het
definitieve snelheidsplot te komen.
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Details van de PIV-meetopstelling
Een dubbel gepulseerde laser (Nd:YAG, 532 nm groen, Litron Lasers - Nano series) wordt als
lichtbron gebruikt. Delaser kop (see Figuur C.10) is boven de goot geplaatst op een verticale afstand
van 2.65m van de bodem. De laserkop kan in de dwars- en langsrichting worden afgesteld. Door het
optica op de laser kop handmatig in te stellen (zie detail in Figuur C.10) wordt de laserstraal naar
een vlak omgezet en in lijn met het meetvlak verplaatst. In de huidige tests wordt een laservlakdikte
van 2mm gebruikt om het meetgebied te belichten.
Een CCD camera (Imager MX4M, LaVision, 2048 x 2048 pixels) wordt dwars op het meetvlak
geplaatst. Een oppervlak van ongeveer 0.7 x 0.7 m2 (zie Figuur C.11) kan waargenomen worden.
Deze dimensies werden gekozen om ongeveer hetzelfde oppervlak als de vooraf uitgevoerde EMS
metingen te dekken en zijn deels bepaald door visuele obstakels van de goot (metale balken om de
1m, zie Figuur 2.9).
Test T02.c (zie Tabel 2.2) werd gekozen om met de PIV-techniek herhaald te worden. Deze test is
met 2 openingen, een schuif 50% open en zonder breekbalken. Twee componenten (u en w) van de
snelheid worden op vier verschillende vlakken stroomafwaarts van de openingen gemeten (zie
Figuur 2.9). Tabel 2.7 vat de parameters van de test samen, waarin x0 in z0 de coördinaten zijn van
de pixel links onder in het vlak. Gegeven de symmetrie van de deur wordt verwacht dat zich een
redelijk symmetrische stromingspatroon ontwikkelt en wordt er alleen voor één van de openingen
gemeten.
Laserkopea
d

Z

0.70 m
A

EMS locations

B

0.70 m

X

Side view

A2

B2

A1

B1

Top view

Figuur 2.9
Schematische representatie van de meetopstelling van de PIV tests. Zijaanzicht van de goot met de
waargenomen vlakken in tests “A” en “B” (links) en bovenaanzicht van de goot met de locaties van de EMS opnemers en de
PIV meetvlakken (rechts)
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Test

T02 c

Tabel 2.7

Distance from
the model
x0

Height above
the bottom
z0

Distance from
the window
y

(mm)

(mm)

(mm)

A1

87.7

25.4

195

A2

56.5

14.0

360

B1

1055.0

24.0

195

B2

935.9

8.3

360

Measurement
plane

Parameters van de PIV tests.

Data-acquisitie en dataverwerking
Het softwarepakket om de data-acquisitie en dataverwerking te doen is LaVision software DaVis 8.
De beeldparen (image pairs) worden met 25 Hz gegenereerd en met een tussenstap van 2 ms
tussen laserpulsen. Een multi-pass cross-correlatie methode wordt op de image pairs toegepast,
waarbij de grootte van de interrogation areas bij 96 pixels start, en afneemt tot 32 pixels na drie
iteraties, met een overlap van 50% tussen aangrenzende interrogation areas. Dit geeft vector
resoluties van tussen 5.5mm en 5.8mm.
De kalibratie van de beelden wordt voor iedere proef uitgevoerd om de image vervormingen te
corrigeren en om de coördinaten van image eenheden naar vloeistof eenheden om te zetten. Tijdens
deze procedure wordt in de goot op de exacte locatie van het meetvlak een kalibratieplaat geplaatst
. Deze plaat is 1x1 m2, met een uniform verdeelde rooster van stippels met een diameter van 3mm
(zie Figuur C.11). . De goot wordt vervolgens met water tot de volledige diepte van het meetvlak
opgevuld. Vervolgens wordt de focus van de cameralens afgesteldop de kalibratieplaat. Het
kalibratie proces wordt automatisch door het softwarepakket uitgevoerd. Het pakket heeft alle
functies die nodig zijn om de juiste kalibratieparameters te kiezen, namelijk de gemiddelde afwijking
van de dewarped mark locaties tot het ideale standard rooster (een waarde van minder dan 1 pixel
is goed, minder dan 0,3 is uitstekend). Nadat de kalibratie juist is uitgevoerd wordt de kalibratie
plaat van de goot verwijderd.

Veiligheid
De laser van het PIV-systeem is van klasse IV, wat betekent dat het ernstige schade aan de ogen en
huid kan verrichten. Daarom zijn enkele veiligheidsmaatregelen getroffen voorafgaande van het
uitvoeren van de proeven, het afdekken van het meetgebied om te zorgen dat er geen laserlicht
zichtbaar was voor de medewerkers in de nabijheid van de goot. Hiertoeis de goot tot 25m
stroomafwaarts van de deur met zwarte lappen afgedekt en tot een kleinere afstand van 4m
stroomopwaarts van de deur, aangezien de deur zelf veel licht in die richting blokkeert. Zowel de
laserkop als de camera werden door een houten constructie (zie Figuur C.12) afgedekt. Tijdens het
gebruik van de laser is een veiligheidsbril gebruikt. Als aanvullende veiligheidsmaatregel isinterlocks
gebruikt bij de stroomtoevoer van de laser en deze werden voor een proef handmatig aangezet.

Seeding materiaal
Seeding materiaal (witte polyamide deeltjes, Vestosint®) met gemiddeld diameter van 100 µm en
dichtheid van 1060 kg/m3 zijn als stromingstracer gebruikt. Per test wordt 45 g toegevoegd om een
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uniforme verdeling in het meetgebied tijdens de 5 minuten van de proef te krijgen. Deze deeltjes
worden eerst in water gemengd en daarna aan het water in de goot toegevoegd.

Verstoringen
De stroming vlakbij het oppervlak heft een sterke retourstroom, die tot een onregelmatig
wateroppervlak leidt. Dit fenomeen is storend voor het krijgen van goede kwaliteit PIV images
omdat het laserlicht in vele richtingen gereflecteerd wordt door de verstoringen in het
wateroppervlak. Om deze verstoringen te onderdrukken werd een dunne acrylische plaat op het
wateroppervlak bij het inval van de laser geplaatst (zie Figure C.13). In Figure C.14 is een
vergelijking van images voor en na het toepassen van deze maatregel. De gehaalde kwaliteit van de
resultaten geeft minder dan 10% foutieve vectoren.
Onderzoeksroutine
De stappen volgt bij elke test waren als volgt:
1. Stel de stroomafwaartse overlaat in om een waterdiepte van minsten 0.7m te krijgen
2. Vul de goot met water; doe de pomp uit als de gewenste waterstand bereikt is
3. Plaats kalibratie plaat in de goot op de locatie van het meetvlak
4. Plaats de camera haaks op de kalibratie plaat en stel lens in om op de stippen te focussen
5. Maakt een image voor de kalibratie, oplettende dat er voldoende belichting is voor een goed
resultaat, namelijk, hoog contrast tussen witte stippen en zwarte
6. Check kalibratie factor; als waarde boven 0.3, herhaal stappen 4 en 5 door de camera, focus
en belichting opnieuw in te stellen
7. Plaats laser bij het meetvlak en oplijnen
8. Verwijder kalibratie plaat van de goot
9. Stel de hoogte van de stroomafwaartse overlaat in om de gewenste waterstand te halen en
wachten tot een permanentie toestand is bereikt
10. Plaats de waterstabilizatie-structuur op het wateroppervlak, bij de inval van de laser
11. Giet de seeding deeltjes stroomopwaarts van de sluisdeur
12. Doe de laser aan en begin met opnemen in live mode tot de seeding deeltjes het meetvlak
hebben bereikt
13. Begin een meting en neem voor 8 minuten op
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3
3.1

Onderzoeksresultaten

Introductie

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de metingen geanalyseerd. Onderscheid wordt gemaakt
tussen de analyse betreffende de afvoercoëfficiënt en de analyse van de stroompatronen.
In de bijlages wordt verder op de onzekerheid van de metingen ingegaan. De ruwe metingen van
elke test worden besproken aan de hand van appendix D, E, F en G. In onderstaand kader wordt
een beschrijving gegeven van deze appendices.
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Appendix D
Appendix D.xy presenteert het debiet en de boven- en benedenstroomse waterstand als functie van de
tijd voor achtereenvolgens submetingen ‘00’-’16’ voor alle testen (x) en subtesten (y). De bovenstroomse
waterstand is op vier locaties gemeten. Deze metingen zijn weergegeven in een steeds lichtere kleur
blauw naarmate het betreffende instrument verder van het model was geplaatst. Het zelfde geldt voor de
benedenstroomse waterstand welke in rode tinten is weergegeven. Op deze manier geeft deze appendix
ook inzicht in het verhang over de goot. Opgemerkt wordt dat de metingen uitgevoerd met instrumenten
WHM4 en WHM5 zijn gebruikt in de latere bepaling van de afvoercoëfficiënt, aangezien deze
instrumenten het dichtstbij het model waren geplaatst.
Appendix E en F
Appendix E.xy.z en F.xy.z presenteert tijdseries van de stroomsnelheidsmetingen van de EMSinstrumenten voor alle testen (x), alle subtesten (y) en de verschillende z-waarden waarop de EMSinstrumenten zijn geplaatst (z). Hierbij presenteert Appendix E de stroomsnelheid in de x-richting (de
richting van de aanstroming) en presenteert Appendix F de stroomsnelheid in de y-richting (de richting
loodrecht op de aanstroming). De appendix bestaat uit vier figuren welke gerelateerd zijn aan de vier
verschillende posities van de EMS-rij in de x-richting. Daarnaast wordt in elke figuur vijf metingen
gepresenteerd welke overeenkomen met de vijf instrumenten welke in y-richting naast elkaar zijn
geplaatst.
Appendix G
In Appendix G.xy is voor elke test (x) en elke subtest (y) het meetsignaal van de LDV weergegeven.
Deze appendix bestaat uit vier figuren, waarvan de twee linker figuren het volledige signaal weergeven
en de twee rechter figuren enkel het signaal gedurende 1s weergeven. De twee bovenste figuren
presenteren de stroomsnelheid in de x-richting en de twee onderste figuren presenteren de
stroomsnelheid in de z-richting. Op deze manier kunnen zowel de grootschalige als kleinschalige
fluctuaties worden waargenomen. In sommige testen is een enkel meetpunt van de LDV aangehouden
en in andere testen is een verticaal profiel ingemeten door 6 meetpunten te kiezen die verschillen in
hoogte. In het laatste geval is het meetsignaal van elk meetpunt in verschillende kleuren weergegeven.

3.1.1 Afvoercoëfficiënt
De analyse betreffende de afvoercoëfficiënt wordt besproken aan de hand van appendix G. In
onderstaand kader wordt deze appendix toegelicht.
Appendix H
Appendix H.xy presenteert voor elke test (x) en subtest (y) de bovenstroomse waterstand (gemeten met
WHM4), de benedenstroomse waterstand (gemeten met WHM5) en het debiet. Hierbij is het gehele
signaal weergegeven in een lichte kleur, terwijl het geselecteerde gedeelte van de meting gepresenteerd
is in een donkere kleur. Enkel dit geselecteerde gedeelte wordt beschouwd in de bepaling van de
afvoercoëfficiënt. Daarnaast is de tijd-gemiddelde waarde van het geselecteerde gedeelte van de
betreffende grootheid gepresenteerd met een zwarte lijn en zijn de gemiddelde waarde en de standaard
afwijking van het geselecteerde gedeelte gepresenteerd.

3.1.2 Bepaling van de afvoercoëfficiënt
Zoals beschreven in hoofdstuk 3 is de eerste submeting (meting ‘00’) bedoeld voor de bepaling van
de afvoercoëfficiënt. Vervolgens zijn verschillende submetingen uitgevoerd ten behoeve van de
bepaling van de stroompatronen. In het bestuderen van de meetsignalen (Hoofdstuk 3) bleek echter
dat het evenwicht soms nog niet helemaal bereikt was tijdens submeting ‘00’ of dat het debiet
Versie 2, Maart 2016, definitief

27/72

Modelonderzoek
tijdens submeting ‘00’ zodanig fluctueerde dat ook de waterstand fluctueerde. In de bepaling van de
afvoercoëfficiënt is daarom niet per definitie van submeting ‘00’ uitgegaan, maar is het meest
stabiele deel van alle submetingen geselecteerd. Deze selectie is gepresenteerd in Appendix H. De
tijd-gemiddelde waarden van het geselecteerde deel zijn vervolgens gebruikt voor de bepaling van
de afvoercoëfficiënt, volgens formule (1.1). In onderstaande tabel zijn de bepaalde
afvoercoëfficiënten gepresenteerd, evenals de invoerparameters en de nauwkeurigheid van de
bepaalde afvoercoëfficiënt. De nauwkeurigheid wordt in meer detail besproken in de volgende
paragraaf. Bij de aanvullende EMS- en PIV- metingen van de T02c test waren de volledige
meetsignalen gebruikt voor het berekenen van de afvoercoëfficiënt, te zien in Table D.1
Aangehouden standaard afwijkingen voor de invoerparameters in de bepaling van de
afvoercoëfficiënt
en Tabel 3.4.

T01a
T01b
T01c
T01d
T02a
T02b
T02c
T02d
T03a
T03b
T03c
T03d
Tabel 3.1

T02c
Tabel 3.2

A1
A2
B1
B2
Tabel 3.3

H
(mm)
20
50
100
200
20
50
100
200
20
50
100
200

B
(mm)
250
250
250
250
500
500
500
500
500
500
500
500

A
(mm2)
5000
12500
25000
50000
10000
25000
50000
100000
10000
25000
50000
100000

h1
(mm)
1119.3
1088.5
1088.7
1020.9
1135.1
1057.0
1062.3
1006.9
1115.9
1035.0
1029.3
1014.2

h2
(mm)
452.5
759.7
796.6
831.5
760.5
782.2
862.5
939.5
710.5
742.8
817.6
929.3

h1-h2
(mm)
666.7
328.8
292.0
189.3
374.6
274.8
199.8
67.4
405.4
292.2
211.8
84.9

Q
(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

μμ
(-)
0.798
0.700
0.676
0.713
0.783
0.702
0.689
0.740
0.773
0.692
0.673
0.667

2*σμ/μμ
(%)
5.21
2.90
2.43
3.20
5.24
3.06
3.17
8.60
5.29
2.96
3.04
6.81

h1-h2
(mm)
200.1

Q
(L/s)
68.2

μμ
(-)
0.689

2*σμ/μμ
(%)
3.59

μμ
(-)
0.686
0.652
0.684
0.662

2*σμ/μμ
(%)
3.62
3.40
3.57
3.52

Bepaalde afvoercoëfficiënt voor elke subtest.

H
(mm)
100

B
(mm)
500

A
(mm2)
50000

h1
(mm)
999.1

h2
(mm)
799.0

Afvoercoëfficiënt gemeten bij de aanvullende EMS metingen van T02c

H
(mm)
100
100
100
100

B
(mm)
500
500
500
500

A
(mm2)
50000
50000
50000
50000

h1
(mm)
1004.0
1025.0
1004.0
1013.0

h2
(mm)
802.0
802.0
802.0
801.0

h1-h2
(mm)
202.0
223.0
202.0
212.0

Q
(L/s)
68.2
68.2
68.1
67.5

Afvoercoefficient gemeten bij de tests van de PIV metingen.

In Tabel 3.1 is te zien dat voor alle drie de testen geldt dat de grootste afvoercoëfficiënt (en
daarmee de laagste weerstand) behoort bij subtest ‘a’. Bij een dergelijk kleine hoogte van de schuif
is de hoogte van de deuropening zodanig groot (in vergelijking met de spleethoogte onder de schuif)
dat de straal relatief vrij kan uitstromen benedenstrooms van de schuif. Met andere woorden; de
deuropeningen zelf voegen maar weinig extra weerstand toe in vergelijking met de weerstand
geïntroduceerd door de zeer beperkte spleethoogte onder de schuif. Bij een vergroting van de
spleethoogte neemt de afvoercoëfficiënt af in alle drie de testen. Echter voor subtest ‘d’ van test T01
en T02 geldt dat de afvoercoëfficiënt weer groter is dan de afvoercoëfficiënt van subtest ‘c’. Dit is
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niet het geval voor test T03. Deze resultaten kunnen verklaard worden op basis van de
stroompatronen nabij de deuropeningen. In Sectie 4.3.1 wordt hier daarom verder op ingegaan.

3.1.3 Conclusie
Op basis van de nauwkeurigheid van de bepaalde afvoercoëfficiënt kan worden geconcludeerd dat
de testen een goede dataset betreffende de afvoercoëfficiënt hebben opgeleverd voor de kalibratie
en validatie van de CFD-methode.
Tabel 4.3 presenteert de bepaalde afvoercoëfficiënt voor elke test en elk beschouwde
openingspercentage. Tussen haakjes is voor elke afvoercoëfficiënt de nauwkeurigheid van de
afvoercoëfficiënt gepresenteerd. Onder nauwkeurigheid wordt hier de waarde van 2σ/μ
aangehouden, welke gezien kan worden als een bovengrens.
Openingspercentage
10%
25%
50%
100%
Tabel 3.4

3.2

T01

T02

T03

1 schuif, geen breekbalken

2 schuiven, geen breekbalken

2 schuiven, breekbalken

0.798
0.700
0.676
0.713

(5.21%)
(2.90%)
(2.43%)
(3.20%)

0.783
0.702
0.689
0.740

(5.24%)
(3.06%)
(3.17%)
(8.60%)

0.773
0.692
0.673
0.667

(5.29%)
(2.96%)
(3.04%)
(6.81%)

De bepaalde afvoercoëfficiënt en nauwkeurigheid (2σ/μ) voor elke test en elk openingspercentage.

Stromingspatronen gebaseerd op EMS metingen

De analyse betreffende de stromingspatronen afgeleid van de EMS tests wordt besproken aan de
hand van verschillende appendices. In onderstaand kader worden deze appendices toegelicht.
Allereerst zal worden ingegaan op de stromingspatronen nabij de deuropeningen (de
uitstroomsnelheid). Vervolgens wordt ingegaan op de stromingspatronen verder benedenstrooms
van de sluisdeur.
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Appendix I, J, K,
Appendices J, K en L presenteren de verticale en horizontale stroomprofielen van de
stromingscomponenten u (x-richting) en v (y-richting). Elk data punt presenteert de tijd-gemiddelde
waarde van een meting. Appendix J.x presenteert de verticale profielen van de u-component van de
stroming voor elke test (x). In elke figuur worden vijf metingen gepresenteerd welke overeenkomen met
de vijf instrumenten welke in y-richting naast elkaar zijn geplaatst. De waterdiepte is gepresenteerd met
een blauwe stippellijn. Appendix K.x presenteert de horizontale profielen van de u-component en
Appendix L.x presents de horizontale profielen van de v-component voor elke test (x). In deze figuren
worden de verschillende verticale posities in verschillende kleuren weergegeven.
Appendix L
Appendix M.xy geeft een overzicht van de tijd-gemiddelde waarde voor beide stroomcomponenten voor
elke test (x) en elke subtest (y). De tabellen zijn als volgt georganiseerd: Elke kolom presenteert de tijdgemiddelde waarde van de u- en v-component van elk EMS-instrument, terwijl de rijen refereren naar de
verschillende horizontale (x-richting) en verticale posities van de EMS-instrumenten.
Appendix M
Appendix N.x presenteert voor elke test (x) het gemeten stroompatroon nabij de openingen in de
sluisdeur. Per subtest wordt aan de rechterzijde het stroompatroon gevisualiseerd met pijlen. Aan de
linkerzijde geeft deze appendix een verticaal stroomprofiel van de stroomsnelheid in de x-richting (ucomponent). Opgemerkt wordt dat de schaling (grootte) van de pijlen in de rechter figuren voor elke test
en subtest anders is. Hierdoor is het misschien moeilijk om de verschillende testen met elkaar te
vergelijken, maar wordt zo goed mogelijk een beeld verkregen van de stroompatronen. Vervolgens kan
de grootte van de stroomsnelheden voor verschillende testen worden vergeleken aan de hand van de
figuren aan de rechterzijde. Als laatste wordt opgemerkt bij deze appendix dat met een blauwe lijn de
contouren van de achterzijde van de opening in de sluisdeur wordt aangegeven. In test T03 zijn er
breekbalken aangebracht. Daarom is de contour van de opening in deze test met een bruine lijn
aangegeven.

3.2.1 Stroompatronen benedenstrooms van de sluisdeur
Twee getrokken schuiven en een deuropening zonder breekbalken.
Wanneer beide schuiven worden geheven is een symmetrisch stroombeeld waar te nemen in het
horizontale vlak voor alle openingspercentages. In het lagere deel van de waterkolom, in het
verlengde van de openingen (z=0.14m en z=0.2m) zijn de maximale waarden voor de
stroomsnelheid waar te nemen, zie Figuur 4.6 en Appendix I.2 en K.2. In het hogere deel van de
waterkolom stroomt het water naar de sluisdeur toe en vinden de hoogste stroomsnelheden juist
plaats in het midden van de goot. Deze stroomsnelheden illustreren een rotatie in het verticale vlak,
welke waarneembaar is in alle subtesten van test T02, zie appendix J.2.
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Figuur 3.1
Horizontale stroompatronen voor alle verticale posities tijdens test T02, subtest d. De blauwe
rechthoeken geven de locatie van de geopende openingen aan.

De maximale stroomsnelheden in de x-richting zijn gemeten in het verlengde van de openingen, zie
Appendix K.2. Een vergroting van het openingspercentage resulteert in een vergroting van de
maximale stroomsnelheid, met uitzondering van subtest d. Dit komt overeen met de analyse van de
uitstroomsnelheden.
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Twee getrokken schuiven en een deuropening met breekbalken
Ook wanneer breekbalken worden aangebracht blijft het stroompatroon symmetrisch in het
horizontale vlak. Daarnaast is de maximale stroomsnelheid ook waar te nemen in het verlengde van
de openingen en zijn de stroomsnelheid in het hart van de goot verwaarloosbaar klein, zie Figuur 4.7
en Appendices I.3a-I.3c en K.3.

a

b

c

Figuur 3.2
Horizontale stroompatronen voor z=0.20m tijdens test T03, subtest a, b en c. De bruine rechthoeken
geven de locaties van de geopende openingen aan.

Net als voor de situatie waarin een enkele schuif werd getrokken en er geen breekbalken aanwezig
waren, geldt ook voor deze situatie dat in subtest d een ander stroompatroon waar te nemen is dan
in subtesten a-c. Het stroompatroon van subtest d wordt gekarakteriseerd door een meer homogene
verdeling van de stroming over de breedte van de goot, zie Figuur 4.8 en Appendices I.3d en K.3.

Versie 2, Maart 2016, definitief

32/72

Modelonderzoek

Figuur 3.3
Horizontale stroompatronen voor alle verticale posities tijdens test T03, subtest d. De bruine rechthoeken
geven de locaties van de geopende openingen aan.

Het effect van de breekbalken is duidelijk waarneembaar in de resultaten van test T03; de sterke jet
benedenstrooms van de opening wordt opgebroken, waardoor de verticale rotatie die zichtbaar was
in de resultaten van test T02 minder aanwezig is in de resultaten van test T03, zie appendix J.3.
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Daarnaast resulteren de breekbalken in een energieverlies, waardoor de stroomsnelheden minder
groot zijn tijdens test T03 dan tijdens test T02.

3.2.2 Conclusie EMS-metingen
Met de metingen die zijn verricht wordt een goed beeld verkregen van de optredende
stroompatronen en uitstroomsnelheden. Hierdoor dient de verkregen dataset het beoogde doel,
namelijk het verkrijgen van validatie data voor een CFD-methode.
Op basis van de stromingspatronen zoals hierboven beschreven kan het volgende worden
geconcludeerd:


Wanneer krachten op schepen worden geanalyseerd bij het nivelleren in een sluis is het van
groot belang het hefprogramma goed mee te nemen in de analyse.
De resultaten van het testprogramma laten zien dat niet alleen de stroomsnelheden, maar
ook de stroompatronen sterk kunnen verschillen voor verschillende openingspercentages. Zo
zagen we bij het gedeeltelijk openen van een enkele schuif, zonder het aanbrengen van
breekbalken, dat er een horizontale rotatie van de stroming was waar te nemen, terwijl bij
het volledig openen van deze enkele schuif er meer een verticale rotatie ontstond.



De breekbalken bleken in het huidige test zeer efficiënt in het verspreiden van de stroming
over de hoogte
Wanneer geen breekbalken worden aangebracht is de stroming enigszins geconcentreerd
achter de schuif, waardoor een neer ontstaat in en buiten de opening. Het ontstaan van
deze neer is afhankelijk van het openingspercentage van de schuif en de mate van
divergentie in de hoogte van de opening. Na het aanbrengen van de breekbalken, was deze
neer niet meer waar te nemen.

3.3

Stromingspatronen gebaseerd op PIV metingen

3.3.1 Stroompatronen benedenstrooms van de sluisdeur
Het gebruik van PIV-metingen geeft een goede visualisatie van het stroombeeld stroomafwaarts van
de deur. De meting betreft instantane stroomsnelheden in een veld ongeveer 0.7 x 0.7 m2 op een
rooster met resolutie tussen 5.5 en 5.8 mm (afstand tussen snelheidsvectoren). Een selectie van de
snelheids- en vorticiteitplotten van test T02c is in Figuur 3.4 en Figuur 3.5, respectievelijk (noot: de
momenten in Figuur 3.4 zijn niet hetzelfde als in Figuur 3.5). Zie Figuur 2.9 voor de locatie van de
meetvlakken.
Hoewel de straal een sterke 3D-vorm heeft en er slechts 2 snelheidscomponenten (u en w) zijn
gemeten, geven de figuren een duidelijk beeld van de turbulente straal. Door een film te maken van
de instantaan snelheidsplotten (helaas niet mogelijk om in een rapport op te nemen) is het mogelijk
om hetsterk variëerende tijdsafhankelijk karakter van de stroming waar te nemen. De stroming heeft
sterke snelheidsgradiënten tussen de straal en het omringende water en in de straal zelf zijn er in de
tijd ook variaties tuin de stroming (versnelling en vertraging).
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A1

A2

Figuur 3.4

B1

B2

Instantaan snelheidscontouren van tests A1, A2, B1 en B2. Snelheid magnitude in m/s.

Bij de uitstroom van de opening is de stroomrichting voornamelijk in de langsrichting, hierbij
aangenomen dat de dwarscomponent (v) ongeveer van dezelfde orde is binnen de straal als de
verticale component (w). Verder weg van de deur, verwijdt de straal zich in verticale richting (en de
dwarsrichting) wat een afname in de snelheid met zich mee brengt. Boven de opening bevindt zich
een sterke stroming naar beneden gericht, als gevolg van de recirculatie zone onder het vrij
wateroppervlak waar de stroom zich naar de deur toe richt. Als het gerecirculeerde water richting de
deur stroomt wordt het naar beneden gericht en vervolgens in de straal meegezogen. Er bevindt
zich hierdoor een sterke (oppervlakte?)spanning tussen de straal en het omringende water wat veel
turbulentie veroorzaakt. Bij de overgang tussen straal en recirculatie zone worden veel turbulente
wervels opgewekt, die voornamelijk tegen de klok in draaien. Onderin de goot is er ook een
recirculatie zone, kleiner, en de draairichting is tegengesteld. In Figuur 3.5 zijn een aantal van de
kleine turbulente structuren zichtbaar in dit overgangsgebied (tests “A”, z > 250 mm). Door te kijken
naar opeenvolgende figuren van vorticiteit (niet hier getoond) is het mogelijk de instabiliteit van de
structuren waar te nemen. Deze kleinere structuren breken snel af terwijl de grotere structuren,
verder stroomafwaarts, blijven bestaan(zie tests “B”).
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A1

A2

B1

B2

Figuur 3.5Instantaan vorticiteitscontouren en stroomlijnen van test A1, A2, B1 en B2. Vorticiteit in s-1.

In Figuur 3.6 zijn snelheidscontouren gegeven van respectievelijk tijdgemiddelde langssnelheden en
verticale snelheden. Deze zijn een tijdgemiddeld waardeover een tijdsduur van 5 minuten, waarin
per punt 7500 instantane vector waarden zijn gemiddeld. Deze plotten geven inzicht in de vorm van
de stroming en de spreiding in de verticale richting maar geen informatie overde turbulentie en
tijdsafhankelijkheid van de stroming.
De verticale profielen van de langssnelheid (zie vector peilen in Figuur 3.6) laten een typische
klokvorm van jet stromingen zien. Gemiddeld gezien is de snelheid in het vlak y = 360 mm (tests
“2”) groter dan in het vlak y = 195 mm (tests “1”), in overeenstemming met de EMS (zie Appendix
K.2). De profielen van de snelheid laten zien dat het stromingsgebied door een verticale stroming
gedomineerd is. In het vlak A2 is een opwaartse trend zichtbaar boven de as van de straal
(150 mm < y < 220 mm), en een neerwaartse trend beneden de straalas (y < 150 mm) terwijl in
het vlak A1 de neerwaartse trend gemiddeld gezien zichtbaar is. Dit zou een gevolg kunnen zijn van
de locatie van dit vlak dichtbij de wanden van de goot waar de stroming niet meer in horizontale
richting kan verwijden. Op een afstand van de deur van ongeveer 1m is de dominante richting
opwaarts.
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De tijdgemiddelde plotten van vorticiteit (zie Figuur 3.7) laten een gegeneraliseerde circulatie trend
zien, waar de stromingen gemiddelde gezien boven de straal tegen de klok in draait. Onder de straal
is de dominante richting met de klok mee (test “A2”).

A1

A2

B1

B2

Figuur 3.6Tijd-gemiddeld snelheidscontouren van tests A1, A2, B1 en B2. Langs snelheid (u), in m/s.
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A1

B1

A2

B2

Figuur 3.7Tijd gemiddeld en stroomlijnen op het gemiddeld veld van tests A1, A2, B1 and B2. Vorticiteit in s-1.

3.3.2 Conclusie
De instantaan en tijdgemiddelde snelheidsplotten dragen bij aan een begrip en inbeelding van de
stroompatronen stroomafwaarts van de sluisdeur. Zulke resultaten zijn nuttig om de stroming te
visualiseren en karakteriseren en om de spreiding van de straal te schatten, met directe toepassing
voor het berekenen van de mogelijke krachten op een schip in een sluiskolk.
Het meten van de 3de snelheidscomponent (dwars) zou een vollediger beeld geven van de complexe
3D vorm van de straal en de turbulentie.

3.4

Vergelijking tussen EMS en PIV data

Figuur 3.8 geeft een vergelijking tussen de EMS en PIV data van de langssnelheid component. De
vergelijking tussen beide technieken wordt in het rapport van de bijhorende CFD berekeningen (zie
Deltares 2015) gemaakt. Figuur 3.8 geeft de resultaten van de aanvullende EMS metingen en laat
zien dat een van de EMS opnemers in de initiële metingen foutieve nul-metingen gaf (y = 0.505 m, z
= 0.14 en 0.20 m).
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In hoofdlijnen zijn de overeenkomsten tussen EMS en PIV goed in het vlak y = 0.36 m, bij alle langs
en verticale locaties. Er zijn kleine evrschillen tussen de metingen maar in dit vlak blijven de
verschillen klein. In het vlak dichterbij de wand van de goot is de overeenkomst goed totj x < 1.0 m
terwijl bij x = 1.0 m grotere verschillen zichtbaar zijn. Namelijk, de EMS-metingen geven lagere
snelheden dan de PIV-metingenvoor de langssnelheid component bij locaties x = 1.0 en z < 0.50 m.
Het vlak y=0.195 m ligt dichterbij de wand en daar is het 3D-effect van de straal misschien groter
dan in het vlak y=0.360, dat dichterbij de straalas is en waar de stroming gedomineerd is door de
langssnelheid. De EMS opnemers blijven een obstakel in de stroming en zijn waarschijnlijk minder
geschikt om de snelheid te meten in locaties waar de verticale component groot is, zoals in het
gebied dichtbij de wand.
De verschillen tussen de EMS- en PIV-metingen zouden een gevolg van de volgende punten kunnen
zijn:
1) Tijdsduur en frequentie van de meting
De EMS resultaten zijn een gemiddeld van een signaal van 1minuut met een frequentie van 7Hz
(420 punten) terwijl de PIV heft een meetsignaal van 5minuten met een frequentie van 25Hz (7500
punten). Een analysis van de convergentie van de gemiddelde waardes voor beide technieken
zouden inzicht in de benodigde monsterrange moeten geven.
2) Verschillen in de meetvolume
EMS snelheidsmetingen zijn een volumegemiddelde waarde van bijna 1 cm 3 onder de opnemer; voor
deze snelheden is een grote vibratie van de opnemers waargenomen, die de resultaten beïnvloed
kunnen hebben. Elke snelheidsvector in de PIV-metingen is een gemiddelde over een volume van
0.07 cm3 , deze volume volgt uit de resolutie in het vlak en de dikte van de laser.
3) Intrusief vs niet-intrusief techniek
De EMS opnemers, hoewel met kleine diameters, blijven een obstakel in de stroming, en kunnen
hierdoor het stromingsveld in de nabijheid van het instrument toch beïnvloeden. PIV gebruikt
seeding deeltjes dat idealiter de stroming volgen zonder het stroompatroon te veranderen.
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Figuur 3.8Langssnelheid component gemeten op een aantal locaties in de stroming met EMS en PIV

Versie 2, Maart 2016, definitief

40/72

Modelonderzoek

4
4.1

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies

Op basis van de nauwkeurigheid van de bepaalde afvoercoëfficiënt en de verkregen stroombeelden
kan worden geconcludeerd dat de testen een goede dataset voor zowel de afvoercoëfficiënt als de
stroombeelden hebben opgeleverd voor de kalibratie en validatie van de CFD-methode.
Afvoercoefficient
Tabel 5.1 presenteert de bepaalde afvoercoëfficiënt voor elke test en elk beschouwde
openingspercentage. Tussen haakjes is voor elke afvoercoëfficiënt de nauwkeurigheid van de
afvoercoëfficiënt gepresenteerd. Onder nauwkeurigheid wordt hier de waarde van 2σ/μ
aangehouden, welke gezien kan worden als een bovengrens.
Openingspercentage
10%
25%
50%
100%
Tabel 4.1

T01

T02

T03

1 schuif, geen breekbalken

2 schuiven, geen breekbalken

2 schuiven, breekbalken

0.798
0.700
0.676
0.713

(5.21%)
(2.90%)
(2.43%)
(3.20%)

0.783
0.702
0.689
0.740

(5.24%)
(3.06%)
(3.17%)
(8.60%)

0.773
0.692
0.673
0.667

(5.29%)
(2.96%)
(3.04%)
(6.81%)

De bepaalde afvoercoëfficiënt en nauwkeurigheid (2σ/μ) voor elke test en elk openingspercentage.

Stroompatronen
Op basis van de stromingspatronen zoals hierboven beschreven kan het volgende worden
geconcludeerd:


Bij de inschatting van de afvoercoëfficiënt op basis van een CFD-model is het van belang dat
het stroompatroon nabij en in de deuropeningen goed wordt gesimuleerd .
De verschillen in de bepaalde afvoercoëfficiënten konden goed worden verklaard op basis
van de verschillende stroompatronen die zijn waargenomen nabij de openingen van de
sluisdeur.
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Wanneer krachten op schepen worden geanalyseerd bij het nivelleren in een sluis is het van
belang het hefprogramma goed mee te nemen in de analyse.
De resultaten van het testprogramma laten zien dat niet alleen de stroomsnelheden, maar
ook de stroompatronen sterk kunnen verschillen voor verschillende openingspercentages. Zo
zagen we bij het gedeeltelijk openen van een enkele schuif, zonder het aanbrengen van
breekbalken, dat er een horizontale rotatie van de stroming was waar te nemen, terwijl bij
het volledig openen van deze enkele schuif er meer een verticale rotatie ontstond.



De breekbalken bleken in het huidige test programma zeer efficiënt in het verspreiden van
de stroming over de hoogte
Wanneer geen breekbalken worden aangebracht is de stroming enigszins geconcentreerd
achter de schuif, waardoor een neer ontstaat in en buiten de opening. Het ontstaan van
deze neer is afhankelijk van het openingspercentage van de schuif en de mate van
divergentie in de hoogte van de opening. Na het aanbrengen van de breekbalken, was deze
neer niet meer waar te nemen.



De PIV metingen zijn uitgevoerd en dienen als de beste validatie set voor het
stromingsbeeld ten behoeve van CFD
Het PIV systeem zoals beschikbaar in Deltares is geschikt om gedetailleerde
stromingsbeelden op deze schaal te meten. De kwaliteit van de veldmetingen zijn hoog, met
de hoeveelheid correcte vectoren bij elke meting > 90%, en bruikbaar voor fundamentele
onderzoek naar stromingsfenomenen in combinatie met numerieke technieken De validatie
van deze numerieke technieken is het onderwerp van het vervolg onderzoek binnen dit
project.
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A

Modeltekeningen
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B

Inschatting van de benodigde nauwkeurigheid
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C

Opzet van het modelonderzoek
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C.1 Modelopzet

Figuur C.1
Het water wordt vanuit het kelderreservoir de goot ingestroomd met een externe pomp en een inlaatstuk
bestaande uit een horizontale buis met verschillende gaten aan de onderzijde.
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Figuur C.2
Door middel van weerstandsschermen wordt de stroming verdeeld over de doorsnede, zodat een
representatieve aanstroming wordt verkregen nabij het model van de sluisdeur.

Figuur C.3

Om doorbuiging van de sluisdeur te voorkomen is de deur binnenin verstevigd met stalen profielen.
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Figuur C.4
De schuiven van de sluisdeur kunnen trapsgewijs worden ingesteld (zie beide figuren aan de linker kant).
De opening zijn gemaakt van PVC (rood), zodat deze zeer maatvast zijn tijdens de gehele testserie. De afdichting tussen het
model van de sluisdeur en de gootwanden zijn waterdicht (zie de rechter figuur).
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Figuur C.5
zijde.

De waterstand in de faciliteit wordt ingesteld door middel van een regelschuif aan de benedenstroomse
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C.2 Meetinstrumentatie

Figuur C.6

Een debietmeter is geïntegreerd in de aanvoerleiding

Figuur C.7
Waterstanden worden gemeten met WHM-instrumenten, welke voorafgaand aan elke test worden
gerefereerd aan een referentieniveau die wordt ingemeten met een peilnaald.
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Figuur C.8
Stromingsmetingen zijn aan de benedenstroomse zijde van de sluisdeur uitgevoerd met EMSinstrumenten. Een rij van 5 instrumenten is systematisch in z-richting en x-richting verplaatst.

Figuur C.9
Stromingsmetingen nabij de uitstroomopening zijn ook verricht met een LDV-instrument, welke bestaat
uit een zender en ontvanger (inzet).
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Figuur C.10
optica.

Laser. Links: Houtafdekdoos; rechts: supportstructuur met stroom voor de laser en detail van de laser

Figuur C.11
Image kalibratie details. Links: CCD camera haaks op de kalibratie plaat; rechts: kalibratie plaat, rechts
onder CCD camera.

Versie 2, Maart 2016, definitief

53/72

Modelonderzoek

Figuur C.12

Afgedekte Oosterscheldegoot
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Figuur C.13

Wateroppervlakstabilizatiestructuur
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Figuur C.14
stabilizatie

PIV rauwe images: boven: voor het gebruik van de wateroppervlakstabilizatiestructuur, onder: na
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D

Test resultaten – Afvoercoëfficiënt

D.1 Test T01
Figuur D.1 presenteert de posities van de schuiven tijdens testen T01a en T01d.

Figuur D.1

De positie van de schuiven tijdens test T01a (links) en T01d (rechts).

Zoals vermeld in Sectie Error! Reference source not found. dient het Reynolds getal, gerelateerd
aan de waterdiepte, dient niet kleiner zijn dan 1x10 4 (Hughes, 1993), zodat schaaleffecten worden
dat bereikt gelijk is 1,4 x104, waarmee voldaan wordt aan het criterium. Ook het Reynolds getal
gerelateerd aan de doorstroomopening is zodanig groot voor de behaalde condities dat geen
schaaleffecten worden verwacht.

D.1.1 Metingen ten behoeve van de bepaling van de afvoercoëfficiënt
In Appendices D.1a-D.1d is duidelijk te zien dat voor alle testen instrument WHM2 een hogere
waterstand aangeeft dan de overige instrumenten die de bovenstroomse waterstand meten. Dit
verschil is in de orde van 2-5mm en is waarschijnlijk gerelateerd aan de ophanging van het
instrument; WHM2 is waarschijnlijk niet precies verticaal opgehangen. Aangezien de waterstand
tijdens de referentiemetingen van alle testen lager was dan de waterstand tijdens de testen,
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resulteert deze schuine ophanging in een systematisch hoger gemeten waarde. Het meetsignaal van
dit instrument wordt in de analyse daarom niet beschouwd.
De verschillen tussen de signalen van WHM1, WHM3 en WHM4 kunnen gerelateerd zijn aan een
verhang in de faciliteit, zie Appendix D.1b en Appendix D.1d. Deze kleine verschillen kunnen echter
ook gerelateerd zijn aan een (systematische) meetfout. In Appendix D.1c is namelijk niet een
duidelijk verhang waar te nemen. Een dergelijke meetfout kan bijvoorbeeld gerelateerd kan zijn aan
de ophanging van de instrumenten, de ijking van het instrument, gradiënten in de temperatuur van
het water etc. De manier waarop deze variaties worden beschouwd in de analyse wordt verder
behandeld in Sectie 4.2.2.
Daarnaast is duidelijk te zien dat het moeilijk te bepalen was wanneer een evenwicht was bereikt. In
Appendix D.1a is namelijk te zien dat gedurende de testen de waterstand nog een enigszins oploopt.
Ook is in Appendix D.1d te zien dat het debiet fluctueert, waardoor de waterstand niet volkomen
stabiel is.
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Verder is in de Appendices D.1a-D.1d duidelijk te
zien dat de fluctuaties in de benedenstroomse
waterstand veel groter zijn dan de fluctuaties in
de bovenstroomse waterstand. Dit komt overeen
met observaties tijdens de testen; terwijl de
aanstroming zeer ‘rustig’ was, introduceerde de
stromingspatronen benedenstroomse van de
sluisdeur een fluctuerende waterstand, zie Figuur
D.2.

Figuur D.2 De fluctuerende waterstand benedenstrooms
van de sluisdeur.

Door de grotere fluctuaties in de benedenstroomse waterstand is in Appendix D is een mogelijk
verhang benedenstrooms van de sluisdeur niet meer waar te nemen. Omdat uit de metingen van de
bovenstroomse waterstand is gebleken dat er geen duidelijk onderscheid te maken was tussen een
mogelijk verhang of een mogelijk meetfout, is ook het benedenstroomse verhang niet in meer detail
bestudeerd.
Vooral tijdens test T01d (Appendix D.1d) zijn er duidelijk fluctuaties (hoog-frequente, maar ook
laag-frequente fluctuaties) in het debiet waar te nemen. De hoog-frequente fluctuaties zijn
waarschijnlijk gerelateerd aan meetruis (willekeurige meetfout). Betreffende de hoog-frequente
fluctuaties, wordt verwacht dat het debiet daadwerkelijk fluctueert, omdat de waterstanden een
gelijke trend laten zien.

D.1.2 Metingen ten behoeve van de bepaling van de stroompatronen
Zoals vermeld in Sectie Error! Reference source not found. kan een EMS-instrument met een
frequentie van 7Hz een signaal inwinnen. Deze inwinfrequentie lijkt niet voldoende om de
turbulentie karakteristieken van de stroming te meten. In Appendix E.1b.3 is bijvoorbeeld goed te
zien dat een signaal soms duidelijke fluctuaties laat zien, terwijl iets later het signaal meer constant
is. Opgemerkt wordt dat bij een enigszins verticale stroming de EMS in zijn eigen zog meet, wat kan
resulteren in relatief grote fluctuaties. Ook wordt opgemerkt dat de EMS-instrumenten soms
enigszins vibreerde in de stroming, vooral bij een meting laag in de waterkolom. Dit kan ook
resulteren in fluctuaties in het meetsignaal.
Er zijn nauwelijks laag frequente fluctuaties waar te nemen in het signaal van de
stromingsmetingen. De gemiddelde stroomsnelheid van een submeting is daarom een goede
parameter om te gebruiken in de analyse.
Betreffende het meetsignaal van de LDV, laat Appendix G.1a een kleine sprong zien in het
gemiddelde signaal. Fysisch kan deze sprong niet goed worden verklaard, aangezien zowel de
waterstand en het debiet geen afwijkend signaal laten zien rond 160s, zie Appendix D.1a. Een
dergelijke fluctuatie van het signaal kan worden geïntroduceerd door een verlies in signaal sterkte
van de LDV. Dit kan ook verklaren waarom de fluctuaties gedurende bepaalde perioden lijken af te
nemen in grootte, zoals goed te zien in het blauwe signaal gepresenteerd in Appendix G.1c. In de
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analyse worden daarom de fluctuaties gemeten door de LDV niet beschouwd, maar wordt enkel de
gemiddelde waarde meegenomen.

D.2 Test T02
Net als voor de behaalde condities van test T01, geldt ook voor de behaalde condities van test T02
dat de afvoercoëfficiënt kleiner is dan initieel ingeschat. Voor test T02 kon echter alsnog worden
voldaan aan de eisen die zijn gesteld aan de hydrodynamische condities (zie Sectie 2.3). Figuur D.3
presenteert de positie van de schuiven tijdens test T02a.
In Bijlage ‘Appendix H – extra’ zijn de tijdseries van de waterstand en debieten van de aavullende
T02c tests gepresenteerd. De verschillende metingen (C1 tot F) zijn in hetzelfde plot achter elkaar
geplot. De waterstand stroomopwaarts van de deur tonen enige variatie in de tijd, hoogst
waarschijnlijk vanwege variaties in het debiet terwijl de waterstanden stroomafwaarts van de deur
relatief stabiel zijn. Deze aanvullende tests waren vooral voor de analysis van het stromingsbeeld
gebruikt.

Figuur D.3
(rechts).

De positie van de schuiven tijdens test T02a; bovenstrooms (links) en benedenstrooms

Figuur D.4
T02c measurements.

View from upstream (on the left) and downstream (on the right) of the gate for the additional
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D.2.1 Metingen ten behoeve van de bepaling van de afvoercoëfficiënt
De metingen van test T02 laten een zelfde beeld zien als de metingen van test T01. In sommige
testen zijn de debietfluctuaties echter nog duidelijker aanwezig, zie Appendix D.2d. In deze figuren
lijkt het debiet bijna instantaan omhoog of naar beneden te gaan. Opgemerkt wordt dat de
resultaten van de 16 submetingen aan elkaar zijn ‘geplakt’ in deze appendices, terwijl er in
werkelijkheid tijd is verstreken tussen de submetingen. Wel is goed te zien dat de waterstand zich
relatief snel aanpast.
Verder wordt opgemerkt dat de ‘00’-meting van test T02d slechts 100s lang is in plaats van de
voorgenomen 300s. Dit heeft geen invloed op de analyse.

D.2.2 Metingen ten behoeve van de bepaling van de stroompatronen
Voor de stromingsmetingen van
stromingsmetingen van test T01.

test

T02

gelden

dezelfde

opmerkingen

als

voor

de

Appendix G.2c en G.2d laten ook duidelijk zien dat gedurende de meting de grootte van de
fluctuaties verandert. Ook hier wijst dit op een tijdelijk verlies in signaal sterkte. De analyse dient
zich dus te richten op de gemiddelde waarde van het meetsignaal.
De resultaten van de PIV metingen zijn in Hoofdstuk 4.

D.3 Test T03
Onderstaande figuur presenteert de schuifstand tijdens test T03d, evenals de stroompatronen die
tijdens het vulproces waargenomen zijn.
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Figuur D.5

Impressie test T03d. De foto’s zijn genomen tijdens het vulproces.

D.4 Conclusie bestudering ruwe onderzoeksresultaten
D.4.1 Metingen ten behoeve van de bepaling van de afvoercoëfficiënt
Uit de bestudering van de metingen die uitgevoerd zijn ten behoeve van de bepaling van de
afvoercoëfficiënt kan worden geconcludeerd dat in de analyse met de volgende punten rekening
moet worden gehouden:




Het debiet fluctueert tijdens sommige testen en in sommige testen bleek tijdens de ‘00’meting het evenwicht nog niet volledig ingesteld. In de bepaling van de afvoercoëfficiënt
dient daarom niet per definitie van submetingen ‘00’ uitgegaan te worden, maar dient het
meest stabiele deel van alle submetingen geselecteerd te worden.
De nauwkeurigheid van de waterstandsmeters worden in grote mate bepaald door de
ophanging en de manier waarop deze opnemers worden gerelateerd aan een
referentieniveau.

D.4.2 Metingen ten behoeve van de bepaling van de stroompatronen
In de bestudering van de stroompatronen dient rekening te worden gehouden met de volgende
opmerkingen:
 Omdat een EMS-instrument een relatief lage inwinfrequentie heeft en omdat gemeten
fluctuaties geïntroduceerd kunnen zijn door een vibrerende ophanging of een verticale
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stroomcomponent, dient enkel de gemiddelde waarde van het signaal meegenomen in de
analyse.
Het signaal van de LDV wijst erop dat er tijdens verschillende testen mogelijk een verlies in
signaal sterkte is geweest. De analyse dient zich dus te richten op de gemiddelde waarde
van het meetsignaal

D.4.3 Meetonzekerheid
Wanneer er gesproken wordt over de meetonzekerheid van een meetsignaal, kan onderscheid
worden gemaakt tussen de (on)nauwkeurigheid en de precisie van het signaal. De
onnauwkeurigheid is het verschil tussen de gemiddelde waarde van het meetsignaal en de
werkelijke waarde van de te meten grootheid. De precisie is een maat van de spreiding van het
gemeten signaal rondom het gemiddelde. Daarmee is de nauwkeurigheid van een signaal
gerelateerd aan systematische meetfouten, terwijl de precisie van een signaal gerelateerd is aan
willekeurige meetfouten. Omdat de afvoercoëfficiënt bepaald is op basis van tijd-gemiddelde
gemeten grootheden, wordt de precisie van het signaal buiten beschouwing gelaten. De
nauwkeurigheid van de te bepalen afvoercoëfficiënt wordt daarom gerelateerd aan de
nauwkeurigheid van de grootheden die bepalend zijn voor de afvoercoëfficiënt volgens formule
(1.1):
 De bovenstroomse en benedenstroomse waterstand
 Het debiet
 De hoogte van de opening
 De breedte van de opening.
Opgemerkt wordt dat de nauwkeurigheid van de gemeten waterstanden en het debiet niet is
bepaald tijdens de testen. Namelijk, als er daadwerkelijk een systematische meetfout zou zijn
gemeten, had hiervoor gecorrigeerd kunnen worden. Daarom is op basis van ervaring en de
verschillende metingen die zijn uitgevoerd een inschatting gemaakt van de mogelijk systematische
afwijking van een meetsignaal. Hierop wordt hieronder per grootheid ingegaan.

Waterstanden
Een systematische meetfout van de waterstandsmetingen kan geïntroduceerd worden door;
1. een schuine ophanging van het instrument
2. een onnauwkeurigheid in de ijking van het instrument
Aan de onderkant en bovenkant van de range van het instrument voldoet de aangehouden
lineaire ijking niet meer. Wanneer in deze range wordt gemeten kan dit tot een
systematische meetfout leiden.
3. Een verticale gradiënt in de watertemperatuur.
4. het lekken van de faciliteit tijdens de referentiemeting
Voor elke test is de meting met de WHM-instrumenten gerelateerd aan de waterstand die
gemeten is met een peilnaald. Wanneer de faciliteit een beetje lekt en de peilnaaldmeting
niet volledig gelijktijdig is uitgevoerd met de WHM-metingen, wordt een meetfout
geïntroduceerd
5. Afleesfout van de peilnaald tijdens de referentiemeting
6. (Aflees)fouten tijdens de hoogtebepaling van de peilnaald in relatie tot het model.
Opgemerkt wordt dat de meetfouten beschreven in punten 4-6 waarschijnlijk een orde kleiner zijn
dan de mogelijke meetfouten beschreven in punten 1-3. Voor de inschatting van de nauwkeurigheid
van de waterstandmetingen worden daarom voornamelijk punten 1-3 beschouwd. Op basis van de
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variatie die te zien is in de bovenstroomse metingen van WHM1-WHM4 wordt een nauwkeurigheid
van 4mm aangehouden voor de waterstandmeters.

Het debiet
Zoals vermeld vertoont het debiet signaal laag-frequente en hoog-frequente fluctuaties. Omdat de
hoog-frequente fluctuaties niet mee worden genomen in de benadering van de nauwkeurig (deze
worden immers gefilterd door een tijd-gemiddelde waarde aan te nemen) en de laag-frequente
fluctuaties worden verondersteld daadwerkelijk fluctuaties in het debiet te zijn (en geen meetfout),
wordt voor de nauwkeurigheid van het gemeten debiet de specificaties van de ijking aangehouden,
namelijk 0.5% van de gemeten waarde

De hoogte van de opening
Zoals al voorafgaand aan de uitvoering van
de testen bepaald, is de hoogte van de
opening voor een aantal testen de bepaalde
grootheid in de nauwkeurigheid van de
afvoercoëfficiënt. Daarom is tijdens de
fabricage van het model en de uitvoering
van de testen aangestuurd om een zeer
nauwkeurige bepaling van de hoogte van de
openingen, zie paragraaf 2.3.2. De hoogte is
met zeer nauwkeurige stelplaten ingesteld,
zie Figuur D.6. Als nauwkeurigheid wordt
een waarde van 0.5mm aangehouden,
hoewel deze waarde als conservatief wordt
beschouwd.

Figuur D.6 De schuif wordt op vast punten vastgezet en de
hoogte van de openingen worden ingesteld met zeer
nauwkeurige stelplaten.

De breedte van de opening
Omdat het model ter plaatse van de openingen van PVC is gemaakt, wordt verwacht dat de breedte
met een nauwkeurigheid van 0.5mm is gemaakt en dat het model zijn vorm behoudt gedurende alle
testen. Opgemerkt wordt dat in de bepaling van de nauwkeurigheid van de afvoercoëfficiënt van
testen T02 en T03 onderscheid is gemaakt tussen twee verschillende openingen die allebei met een
nauwkeurigheid van 0.5 mm gemaakt zijn.
Table D.1 presenteert een overzicht van de aangehouden standaard afwijkingen van de
invoerparameters in de bepaling van de afvoercoëfficiënt.
Grootheid
De waterstanden
Het debiet
De hoogte van de opening
De breedte van de opening

Aangehouden standaard afwijking
4mm
0.5% van de gemeten waarde
0.5mm
0.5mm

Table D.1 Aangehouden standaard afwijkingen voor de invoerparameters in de bepaling van de afvoercoëfficiënt
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Op basis van de gemeten (gemiddelde) waarden en de aangehouden standaard afwijkingen van de
invoerparameters is, op eenzelfde manier als uiteengezet in Sectie 2.5.2, met een Monte Carlo
analyse de afvoercoëfficiënt en de nauwkeurigheid van de afvoercoëfficiënt bepaald. De resultaten
zijn gepresenteerd in Table D.1. Voor bijna alle testen geldt dat de nauwkeurigheid van de bepaalde
afvoercoëfficiënt binnen 5% ligt. Voor de testen waarbij de deuropeningen slechts voor 10%
geopend zijn (subtesten ‘a’) geldt echter dat door het relatief kleine debiet en de kleine spleethoogte
de nauwkeurigheid van de bepaalde afvoercoëfficiënt met iets meer dan 5% bepaald is. Daarnaast
laat Table D.1 zien dat wanneer het verval over de sluisdeur relatief klein was (testen T02d en T03d)
een nauwkeurigheid in de orde van 8-9% gehaald wordt.
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E

Test resultaten - Stroomsnelheden in de x-richting
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F

Test resultaten - Stroomsnelheden in de y-richting
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G

Analyse - Afvoercoëfficiënt
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H

Analyse – Stroompatronen
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I

Analyse – Horizontale stroomprofielen, x-richting

Versie 2, Maart 2016, definitief

70/72

Modelonderzoek

J

Analyse – Horizontale stroomprofielen, y-richting
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K

Analyse – Overzicht stromingsmetingen
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