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geïntegreerd wordt, is de mate van het getransporteerde suspensiemateriaal bekend.
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Leersum

When the junior Winstein had said to his father that he had chosen for his doctoral topic
the mechanics of sediment movement and the dynamicsofrivers, the senior Einstein,
after a prolonged silence, had said: "Amazing! When I was at the point of choosing my
topic Ll had exactly the same ideas. 1 never told anybody about this. However, after more
detailed serious consideration it became clear to me that this was too difficult a subject.
Hence, 1 opted for the simpler aspects of physics."

Raudkivi, 1991; De Vries, 1991
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VOORWOORD
Dit rapport is geschreven in het kader van een afstudeeropdracht voor de Hogeschool Eindhoven. De opdracht is uitgevoerd bij het DLO instituut voor Bos- en Natuuronderzoek afdeling
Aquatische Ecologie te Leersum. De opdracht luidt: “hoe bruikbaaris de Mineraal en Organisch materiaal Collector (MOC) voor het meten van het zandtransport in stromend water?”
Daarnaast is bekeken welke theorie het beste het sedimenttransport beschrijft en op welke
manieren het transport te meten is. Daarbij is ook gebruik gemaakt van een simulatiemodel.

Deze afstudeeropdracht is voor mij in vele opzichten erg leerzaam geweest. Niet alleen op

technisch gebied heb ik mij kunnen verdiepen in het zandtransport. Omdat de inhoud van de
opdracht twee vakgebieden besloeg, was het een unieke manier om meer te weten te komen
over aquatische ecologie. Bovendien volgde uit deze opdracht een publikatie over dit onder-

werp in een vakblad.
Dankzij de hulp van velen heb ik deze opdracht met veel plezier en enthousiasme tot een goed
einde kunnen volbrengen. Binnen het instituut wil ik dank zeggen tegen:
Piet Verdonschot, mijn begeleider ter plekke, voor al zijn hulp en kansen die hij mij geboden
heeft.

Martin van den Hoorn, voor het uitvoeren van alle tussendoor klusjes. Samen met TjeerdHarm van den Hoek heeft hij een taxidienst onderhouden, waarvoor ik hen erg dankbaar ben.
Stefanie Janssen, die mij terugfloot als ik in het veld onuitvoerbare oplossingen gaf. Verder
heeft zij mij veel verteld over het veldwerk, waardoor ik een beter beeld heb gekregen over de

erbarmelijke omstandigheden waarin zij gemeten heeft.
Alle andere “bewoners” van het koetshuis voor de gezellige tijd!

Ook buiten het instituut zijn er mensen geweest die mij geholpen hebben. Met name wil ik de
volgende personen bedanken:
Mijnheer Ziekenheiner, docent aan de Hogeschool Limburg, die het mogelijk maakte om in een

meetgoot metingen uit te voeren die meerinzicht gaven in de werking van de MOC.
Roy Laseroms, werkzaam bij LBL, voorzijn hulp en commentaar op mijn resultaten. Ook
heeft hij toegezegd om de veldgegevensin te voeren in zijn model en het sedimenttransport te
bepalen.

Mijnheer Coremans, afstudeerbegeleider van Hogeschool Eindhoven, voorzijn hulp bij deze
opdracht.

SAMENVATTING
Het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek gebruikt een Mineraal- en Organisch materiaal
Collector (MOC) en een sedimentval om het transport van zand in beken met elkaarte kunnen
vergelijken. Om absolute waarden te kunnen geven omtrent het transport van zand in stromend

water, was een nadere bestudering van de MOC en de meetmethode nodig.
Er bestaan een aantal theorieën voor het berekenen van het sedimenttransport in stromend
water. In dit rapport is vooral aandacht geschonken aan de theorie van Van Rijn. Deze beschrijft zowel het suspensie- als het bodemtransport en geeft de beste resultaten.

Van Rijn heeft ook een simulatieprogramma geschreven waarmee het zandtransport berekend
kan worden.

Voor het berekenen van de waarden voor het transport zijn een aantal gegevens uit de beek
nodig: de waterdiepte, stroomsnelheid en waarden voor de gemiddelde korrelgrootte van het
bodem- en suspensiemateriaal. Verder is ook de 90% waarde van de diameter van het bodemmateriaal nodig. Deze waarden voor de korreldiameter worden bepaald door het nemen van
monsters met respectievelijk de sedimentval en de MOC.
Eerder uitgevoerde veldmetingen zijn gebruikt, om de benodigde gegevens te leveren.
Bij deze veldmetingen is echter geen aandacht besteed aan de ruwheid van de bodem en de

aanwezigheid van golven.

Voor het berekenen van het transport van zand is gebruik gemaakt van eerder uitgevoerde
veldmetingen.

Het zandtransport wordt op een aantal manieren berekend:
1. met behulp van formules, opgesteld door Van Rijn
2. door een rekenprogramma geschreven door Van Rijn
3. op een gecombineerde wijze, waarbij de opgevangen hoeveelheid zand in de MOC gebruikt
wordt voor een referentieconcentratie.
Uit metingen met de MOC uitgevoerd in een meetgoot blijkt dat de MOC een betrouwbaar
monster neemt van het suspensiemateriaal.
Wanneer deresultaten van het programma, de formules en de gecombineerde wijze vergeleken
worden, kunnen hieruit een aantal conclusies getrokken worden:

1. De methode van Van Rijn is bruikbaar om het transport van zand in beken te berekenen.
Hierbij treden fouten van 25 en 50%voor respectievelijk het suspensie- en bodemtransport op.

2. Verschillen van een factor 3 tussen de diverse resultaten komen voor, maar zijn acceptabel
door de grote foutenbronnen.
3. Het simulatiemodel is een manier om het transport snel uit te rekenen.
4. Een grote foutenbron vormt de bodemruwheidsfactor. Bij de berekeningen is een mogelijke
waarde van 0,03 gebruikt, maar deze kan 30% afwijken van de werkelijke waarde.
5. Bij de berekeningen zijn eventuele golven verwaarloosd. Ook dit veroorzaakt een fout.

Voor nader onderzoek kan het nuttig zijn om meerde theorieën op te zoeken en met elkaar te
vergelijken.
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HOOFDSTUK 1
INLEIDING
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INLEIDING

Technische Natuurkunde en Aquatische Ecologie. Op het eerste gezicht ogenschijnlijk twee
totaal verschillende vakgebieden. Dat daartussenin toch een werkveld ligt, blijkt wel uit het
bestaan van dit afstudeerrapport.
De afdeling Aquatische Ecologie van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek houdt zich
onder meer bezig met het leven in en langs beken. Een van de te bestuderen aspecten daarbij is
het transport van materiaal in beken. Als gevolg van een regenbui kan er een piekafvoer
plaatsvinden in de beek. Vindt er als gevolg van deze extra afvoer ook extra materiaal transport plaats? Wanneer er opeens meer materiaal verplaatst wordt, wat is dan het gevolg voor
bijvoorbeeld de macrofauna die leeft van en in dit bodemmateriaal?

Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen, is het nodig om meer inzicht te hebben in
het materiaaltransport dat in een beek plaats vindt. Om de hoeveelheid materiaal dat getransporteerd wordt te bepalen, heeft het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek een apparaat
ontwikkeld. Dit apparaat heet de MOC, Mineraal en Organisch materiaal Collector. Tot nu toe

is deze MOC alleen nog maar gebruikt om het transport in twee beken met elkaar te vergelijken. Om absolute waarden te krijgen uit metingen met de MOC, zal eerst een ijkmeting uitgevoerd moeten worden.

1.2

PROBLEEM- EN DOELSTELLING

Het uitvoeren van deze ijkmeting was de basis voor dit rapport dat geschrevenis in het kader
van een afstudeeropdracht van de opleiding Technische Natuurkunde. Het maken van een
ijklijn voor de MOC waseen van de problemen die opgelost zijn tijdens deze opdracht. Daar-

naast is er ook een antwoord gezocht op de volgende vragen:
1. Welke theorie beschrijft het transport van sediment in beken?
2. Op welke manier kan het sedimenttransport in een beek gemeten worden?

3. Welke simulatiemodellen zijn er om het sedimenttransport te benaderen?
Het onderzoek heeft tot doel om betrouwbare uitspraken te kunnen doen omtrent de kwantiteit
van het getransporteerde materiaal in een beek.

1.3

PLAN VAN AANPAK

Om een antwoordte vinden op de onderzoeksvragen is voor de volgende aanpak gekozen:
In eerste instantie is geprobeerd om met verschillende metingen een ijklijn voor de MOCop te
stellen. Hiertoe werd de hoeveelheid door de MOC opgevangen materiaal bepaaldals functie
van de stroomsnelheid, de concentratie van het materiaal en de korrelgrootte. Deze metingen
zijn uitgevoerd in het laboratorium vanhetinstituut. Deze ijkmethode bleek onbruikbaar te
1
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zijn, door de onnauwkeurigheid van de opstelling.
Daarom is er in overleg met mijnheer B. Ziekenheiner, docent aan de Hogeschool Limburg
afdeling Civiele techniek / Milieu techniek, overgestapt op een andere manier van ijken. Bij

deze nieuwe methode staat de verhouding van het water dat de MOC ingaat en passeert

centraal. Om de daarbij behorende coëfficiënt te bepalen zijn metingen uitgevoerd in een
meetgoot van de Hogeschool Limburg. _

Door middel van literatuuronderzoekis een theoretisch model opgesteld voor het sedimenttransport. Van dit model is ook een rekenprogramma dat het transport zowel numeriek als
volgens de formules uitrekend.
Aan de hand van dit theoretisch modelis een protocol opgesteld voor het uitvoeren van

veldmetingen. Aan de hand van eerdere meetgegevens met de MOC en een sedimentval, is
volgens dit protocol het sedimenttransport in verschillende beken uitgerekend.

Tot slot worden deze “veldresultaten” vergeleken met resultaten die verkregen zijn met een
simulatieprogramma.

1.4

OPBOUW VAN HET VERSLAG

In het eerste deel van het rapport wordt aandacht besteed aan het theoretisch aspect van de

afstudeeropdracht. Hoofdstuk 2 en 3 behandelen het transport van materiaal in stromend

water. Het transport van bodemmateriaal en gesuspendeerd materiaal komen aanbod evenals

het totale materiaal transport. Als voortzetting op het transport van materiaal gaat hoofdstuk 4
in op het erosie- en depositieproces in beken. Welke factoren zijn van belang en wat is het
gevolg van erosie en depositie?

Hoofdstuk 5 en 6 vormen een overgang van theorie naar praktijk. De theorie die hoort bij het
uitvoeren van de ijkmeting komt aan bod in hoofdstuk 5. De verliezen die optreden in de MOC
en de ijkmethode worden uitgelegd. In hoofdstuk 6 wordt uitgelegd hoe het bodem- en suspensietransport in het veld te meten is. De resultaten van de ijkmeting staan in hoofdstuk 7. In

hoofdstuk 8 staan de resultaten van het zandtransport. Tot slot wordenin hoofdstuk 9 en 10 de

conclusies en de aanbevelingen vermeld.

2
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HOOFDSTUK 2
TRANSPORT VAN MATERIAAL IN STROMEND WATER
- BODEMTRANSPORT

2.1

INLEIDING

In elk stromend watersysteem vindt transport van materiaal plaats. De hoeveelheid en de
grootte van de meegenomen deeltjes wordt door een aantal factoren bepaald:

*de stroomsnelheid van het water
*de schuifspanning aan de bodem
*de beweging van het deeltje
*de verplaatsingssnelheid van de bodem
*het vermogen van de stroom.

Op grond van de beweging van de deeltjes is een indeling van het getransporteerde materiaal te
maken. Het totale transport is te verdelen in bodemtransport en transport van gesuspendeerd
materiaal. Het bodemtransport omvat het transport van deeltjes die rollend en die springend

worden bewogen. Het transport van defijnere deeltjes die door de hele waterkolom verspreid
zijn, heet het suspensietransport. Daarnaast bestaat er ook nog drijvend materiaal dat bestaat
uit bladeren en organische resten die op het water drijven en het opgeloste materiaal in de
vorm van chemische verbindingen.
Het bodemtransport komt in dit hoofdstuk aan de orde. Hoofdstuk 3 zal verder ingaan op het
transport van gesuspendeerd materiaal en het totale materiaaltransport.

Drijvend materiaal

Opgelost materiaal

Gesuspendeerd materiaal

Zwevend materiaal
Bedding materiaal

Figuur 1. Materiaalverdeling in een waterkolom
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Het begin van een lange rij van experimenten en theorieën in zake materiaaltransport is
aangegeven door Du Boys. Hij veronderstelde reeds in 1897 dat het sedimenttransport over de
bodem plaatsvond in lagen waarbij de snelheid per laag naar beneden toe afneemt. Pas in 1948
kwamen de eerste empirisch vastgestelde formules (Meyer-Peter en Müller). Van de vele

daarop volgende namen zijn vooral Einstein en Van Rijn belangrijk. Einstein (1950) stelde een
aantal statistische formuleringen op voor de beweging van (springende) deeltjes en Van Rijn
(1984) loste deze op.

2.2

ROLLEND MATERIAAL

Einstein (1950) definieerde het bodemtransport als “het transport van sedimentdeeltjes in een
dunne laag met een dikte van twee deeltjesdiameters vlak boven de bodem, waarbij de deeltjes
schuivende, rollende en soms springende bewegingen maken.” De gemiddelde afstand die een
bodemdeeltje aflegt is constant (100 deeltjesdiameters) en onafhankelijk van de

stroomcondities, de sarnenstelling van de bodem en de hoeveelheid getransporteerd materiaal.

2.3

SPRINGEND MATERIAAL

2.3.1

De baan van de deeltjes

Van Rijn (1984) gaat ervan uit dat het grootste deel van het bodemtransport plaatsvindt door
middel van het springen van deeltjes onder invloed van hydrodynamische krachten in het water
en de gravitatiekracht. Dit transport vindt plaats in een laag die maximaal 10 deeltjesdiameters

dik is. De baan van deze deeltjes is weergegeven in figuur 2.

.
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Figuur 2. De baan van een sedimentdeeltje

In het opgaande deel van de baan zijn zowel de zwaartekracht (F,) als de sleepkracht (E‚)
omlaag gericht. Wanneer het deeltje omlaag gaat, is de sleepkrachtjuist tegengesteld aan de
zwaartekracht. De liftkrachtis in beide gevallen omhoog gericht zolang de snelheid van het
deeltje kleiner is dan de stroomsnelheid van het water.
4
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Bij het opstellen van de bewegingsvergelijkingen van de deeltjes wordt aangenomen dat
*de deeltjes rond zijn
*alle deeltjes een zelfde dichtheid hebben
*de krachten als gevolg van het versnellen van het water van de tweede orde zijn

De bewegingsvergelijkingen zien er dan als volgt uit:
Yv

u*-v

*

v,

v,

u* - Vv.

V‚

v

v,

ma, - F, (=) - F, (———) = 0

ma, - F, (———) + F, (-) + F, = 0

(1)

(2)

waarin:
m
= massa van deeltje en toegevoegde vloeistof (kg)

v‚en v, = snelheid van het deeltje in x- en z-richting (m/s)
(voor x- en z-richting zie figuur 2)
= relatieve snelheid van deeltje ten opzichte van de stroom (m/s)
v,

u

= plaatselijke stroomsnelheid (m/s)

a,en a, = versnelling in x- en z-richting (m/s”)
De grootheden uit formules (1) en (2) zijn te berekenen uit de formules (3) tot en met (10).

deeltjesmassa

Voor deeltjes die in een stroom bewegen, geldt dat de massa van die deeltjes vermeerderd
wordt met wat wordt genoemd de toegevoegde massa. Deze toegevoegde massais gelijk aan
de helft van de massa van het water dat door het deeltje verplaatst is.

1
m= —(p, + 0,5 p) md?

(3)

p‚en p = dichtheid van sediment en water (kg/m’)
d
= deeltjesdiameter (m)

5
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relatieve

deeltjessnelheid

De relatieve deeltjessnelheid is de snelheid van het deeltje ten opzichte van de stroomsnelheid
(u) van het water. Hierbij is de snelheid van het deeltje opgesplitst in de componenten (v‚,) en

(v‚), respectievelijk de horizontale en de verticale snelheidscomponent.

(4)

v‚= jw -v) + OP
sleepkracht

Als gevolg van de druk van het bovenliggende water en de wrijvingskracht die de deeltjes

ondervinden, ontstaat er een kracht die de sleepkracht wordt genoemd. Deze kracht kan als
volgt worden bepaald:

1

Fy= 5 Cap A%

(5)

Waarin:
OF
= sleepcoéfficiént
A
= dwarsdoorsnede van deeltje (m°)

liftkracht

Deliftkracht is het gevolg van de snelheidsgradiént die in een stroom aanwezig is. Voor een
rond deeltje dat in een viskeuze stroming beweegt, heeft Saffman (1965) de volgende
vergelijking opgesteld:

F, = a, p vd? v, Gr
z
a;

= liftcoéfficiént

6u/éz
v

= snelheidsgradiént
= kinematische viscositeit (1*10° m? /s)

6
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snelheidsverdeling

De verticale snelheidsverdeling (u(z)) in de stroom is met verschillende functies te beschrijven,
zoals bijvoorbeeld een sinusvormig profiel. De beste benadering blijkt te worden weergegeven

door een logaritmisch verband:
u,

Zz

u(z) = —
In(—)
K
Zo

Us
K

(7)

= bodemschuifsnelheid (m/s)
= constante van Van Karman(0,4)

De bodemschuifsnelheid kan met onderstaande formule berekend worden:

_

u

u, = vg ci

Met:
u
C’

(8)

= gemiddelde stroomsnelheid (m/s)
= korrelgerelateerde chezy coéfficiént (zie formule 24)

Hierin is z, het niveau boven de bodem waarin de snelheid van de bewegende deeltjes nul is.

Dit niveau kan met de volgende vergelijking bepaald worden:
Vv
Zo 7 0,11 Ge) + 0,03 k,

(9)

Met:

k, = ruwheidscoëfficiënt volgens Nikuradse(zie tabel 1)
In 1977 hebben Abbott en Francis empirisch vastgesteld dat de beginsnelheid van de deeltjes in

de x- en z-richting ongeveer gelijk is aan twee keer de schuifsnelheid van de bodem (vo = V‚o

= 2u).

7
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Tabel 1. Enkele voorbeelden voor de ruwheidscoëfficiënt volgens Nikuradse
Materiaal

k,

BETON
oud, slecht
gepleisterd
glad

Materiaal

k,

Materiaal

AARDE
1.2cm
0,5 mm
0,2mm

STAAL

terrein met
hindernissen
waterlopen

k,

STEEN
0,2..0,5 m grind
gezette steen
0,1..0,2m draineerbuizen

met begroeiing

1.5 cm
0,5..2 cm
0,2..0,5 mm

GLAS

geroest

1.2mm

bewegend zand

0,01.1lm

gelast

0,1 mm

glad

korreldiam.

oud
ongeschaafd
geschaafd

1..2 cm
0,5..1 mm
0..0,5 mm

alle glas

20..50 mm

gravitatiekracht

Degravitatiekracht (F,) is gelijk aan massa maal valversnelling (g) en wordt uitgedrukt als:

1
F,= = (0,- p) gd

(10)

Dehierboven besproken formules voor de beweging van sedimentdeeltjes in water zijn vrij
theoretisch opgesteld. Sporadisch zijn er experimenten uitgevoerd om de eerder besproken

theorie te onderbouwen. Fernandez Luque en Van Beek (1976) voerden experimenten uit met
grof zand (diameter is 1,8 mm) en een bodemschuifsnelheid van 0,04 m/s. Omdatde valsnelheidvande deeltjes vier keer zo grootis als de bodemschuifsnelheid magaangenomen worden.
dat de deeltjes uitsluitend als springend bodemmateriaal verplaatst worden. De volgende
waarden werden bij de experimenten gebruikt:

0, = 2650 kg/m?

v =1,0. 10° m’/s
Vig = Vp = 2 us = 0,08 m/s
Als variabelen werden de liftcoëfficiënt (a, ) en de rawheidscoéfficiént volgens Nikuradse(A,)
genomen. In de volgende figuurzijn zowel de resultaten van deze metingen als de berekende
banen van de deeltjes te zien.

8
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Figuur 3. Gemeten en berekende baan van deeltjes volgens Fernandez Luque en Van Beek
3A. Gemeten baan van de deeltjes

3B. Berekende baan van de deeltjes bij constante k,/d en variabele a,
3C. Berekende baan van de deeltjes bij constante «, en variabele K,/d
Uit figuur 3 blijkt dat de beide variabelen een grote invloed hebben op het resultaat. Een

kleinere liftcoëfficiënt heeft een kleinere sprong tot gevolg. Ook een lagere ruwheidscoëfficiënt
veroorzaakt een kortere sprong. De beste waarden voor de twee variabelen in een situatie met

een vlakke bodem en actief sedimenttransport zijn oa, = 20 en k/d = 2,5.
Het verschil tussen gemeten en berekende banen heeft te maken met de turbulentie van het
water. Door deze turbulentie maken de deeltjes een meer golvende beweging.

2.3.2

Transport van de deeltjes over de bodem

In de vorige paragraaf werd beschreven hoe de sedimentdeeltjes onder invloed van de krachten
die in het water op de deeltjes werken, een bepaalde baan beschrijven. Hiermee is het gedrag
van een enkel deeltje bekend, maar het zegt nog niks over het transport van materiaal over de
bodem. In deze paragraaf zal verder ingegaan worden op de hoeveelheid springend materiaal

dat over de bodem beweegt. De mate van dit bodemtransport is afhankelijk van de deeltjessnelheid, de spronghoogte van de deeltjes en de concentratie van het materiaal en kan als volgt
worden gedefinieerd:

9
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Ine = Uy 9, Cy

(11)

Hierinis:
Vb
= bodemtransport (kg/ms)
u,
= deeltjessnelheid (m/s)
O,
= spronghoogte van de deeltjes (m)

Cy

= sediment concentratie (ke/m°)

In de onderstaande tekst zullen de drie variabelen uit formule (11) één voor één besproken
worden.
deeltjessnelheid

Op het moment dat het deeltje de bodem raakt, zijn drie krachten actief op dit deeltje. Deze
krachten zijn de sleepkracht (F‚), de gravitatiekracht (F,) en de wrijvingskracht (F) van de
bodem op het deeltje. Wanneer de krachtenbalans opgesteld wordt voor deze situatie, dan is

het mogelijk om hiermee de deeltjessnelheid te bepalen. De krachtenbalans ziet er als volgt uit:

F,+F,-F,=0

(12)

De gravitatiekracht is in deze formule niet gelijk aan die uit formule (10), omdatin desituatie
zoals die nu bedoeld wordt ook de hellingshoek van de bodem (B) meegenomen moet worden.
De gravitatiekracht wordt daarom:

F‚=(p‚ - P)g V sinf

(13)

Met:

V

= volume van het deeltje (m°).

Voor de duidelijkheid worden de coördinaten in onderstaandefiguur weergegeven.

he
(3

'

Vn

Det

A

dnin VorAln \
J

Figuur 4. Coördinatenstelsel behorende bij formule 13.

Deformule voor de wrijvingskracht is afhankelijk van de massa van het deeltje, de hoek
waaronder het deeltje de bodem raakt (&) en de hellingshoek van de bodem en luidt als volgt:

F„= (p‚ - P) Zg V tand cosf

10
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Wanneer formule (5), (13) en (14) ingevuld worden in (12) kan de deeltjessnelheid berekend

worden. Er ontstaat dan een ingewikkelde formule die volgens Van Rijn te benaderen is door:
U,
—
=9 + 2,6 log D, - 8
u,

0,

(15)

0

D. is een dimensieloze deeltjesparameter waarin effecten van de zwaartekracht, dichtheid en
viscositeit verwerkt zijn.
1

-|

s

zr

(16)

= dichtheid sediment / dichtheid water (2,65)

0 stelt een dimensieloze mobiliteitsparameter van het deeltje voor. Het is de verhouding tussen

hydrodynamische krachten (F, en F‚) en het gewicht van het deeltje. Ò,, geeft aan wat de
minimale relatieve benodigde kracht is om het deeltje te laten bewegen.

0

u.
=
(s-1) g dao

(17)

Wanneer D, een waarde heeft tussen 1 en 4 dan is Ô,, gelijk aan:

_ 0,24

SD

(18)
orde

Ligt de waarde van D, tussen 4 en 10 dan geldt voor 0:

>

ae

5

bu

‘0

-0,!
Cr

8, = 0,14 DS“

o

5

we

spronghoogte

ied

Vai dt

i) »

EN

(19)
tur

vor Da

223

pede

es

VER,

3a:

mid

Oer aas

De hoogte van de baan van het deeltje is te benaderen door:
|

Ö

703 Dy" yT

(20)

Dea ) a > 2
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Evenals D, en 6 is ook T een dimensieloze parameter. T geeft een verhouding tussen de
optredende (t) en kritische schuifspanning (t‚‚):
re T- ty
-

Tor

21)

Met daarin:

uy
T=_ P98 er

(22)

En:
Ter

(p,

=

~

p) £ ds,

(23)

0,

In de formule van de schuifspanning komt de korrel gerelateerde chezy-coëfficiënt voor. Deze

n

coëfficiënt is gelijk aan:
C’ = 18 log

12 h

7

yeWw

(24)

Uit experimenten, uitgevoerd door Williams (1970), is gebleken dat een deeltje niet hoger
springt dan een hoogte van 8 diameter. Volgens formule (15) kan echter een hoogte van 10
diameter gehaald worden. In eerste instantielijkt dit een grote fout, maar wanneer bedacht

wordt dat bij het uitvoeren van de experimenten vaak aannames gedaan worden en de
gebruikte formules vaak benaderingen zijn, dan komen de theoretische en praktische waarden
goed overeen.
sedimentconcentratie in de spronglaag

Van Rijn vond op grond van eerdere experimenten een formule voor de sedimentconcentratie
in de spronglaag:

— = 0,18 —

12
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Met:
Co

= maximale volumeconcentratie (= 0,65).

In figuur 5 staan de resultaten van'de experimenten die Van Rijn bestudeerd heeft bij de

totstandkoming van de vergelijking voor de concentratie. Van de gemeten punten ligt 80 %
binnen het gebied dat begrensd wordt door de tweelijnen die de helft en het dubbele van de
berekende waarden aangeven. ,
0

=p bed-toad concentration,

Tos Meximum Sea concentration = 0.65

———>

flowezerticie gorameser,

KT

Figuur 5. Sedimentconcentratie als functie van dimensieloze parameters T en D.

Wanneerde hierboven besproken formules voorde deeltjessnelheid (15), spronghoogte (20) en
sedimentconcentratie (25) ingevuld wordenin de basisvergelijking (11) kan het totale bodemtransport (q,,, (kg/ms) ) van deeltjes tussen 0,2 en 2 mm berekend worden.

qe = 0,053 /ls-D gasDT"! p,

(26)

Waarin

s

=p,/p =2,65

dso

= gemiddelde korreldiameter van het bodemmateriaal (m)

dop
D.
v
T

= korreldiameter waartoe 90 % van het bodemmateriaal behoort (m) *.
= deeltjes parameter = d,, [ (s-1) g/ v7]
= kinematische viscositeit (1 10°) (m?/s)
= bodemschuifspanning parameter = (t- Tt, )/T,

t

= schuifspanning =p g (u / C°)*

Ter
u
Cc
h

= kritische schuifspanning = (p‚ - Pp) Z dso 9,
= stroomsnelheid water (m/s)
= korrel gerelateerde chezy coëfficiënt = 18 log (12 2/3 do)
= waterdiepte (m)

0...

= mobiliteitsparameter
13
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Van Rijn geeft zelf een vereenvoudiging van de vorige formule:

qe = 0,25 ul de, TDp,
Hierin is:
Us’

(27)

= korrel gerelateerde bodemschuifsnelheid (m/s) = vg (w/C’)

Alhoewelin dit hoofdstuk alle aandacht naar Van Rijn uitgaat, moet er eerlijkheidshalve ook

vermeld worden dat ook anderen zich met het transport van bodemmateriaal hebben bezig
gehouden. Meyer-Peter en Miiller (1948) baseerden een uitdrukking voor het bodemtransport

op experimenten die ze uitvoerden in Zwitserland. In 1952 benaderde Frijlink deze methode
met als resultaat een uitdrukking die overzichtelijkeris.
Een hele andere benadering had Bagnold (1966). Hij introduceerde een energiebalans en

relateerde het materiaaltransport aan de arbeid die door het water wordt geleverd.

Volgens Bagnold kan het bodemtransport op de volgende wijze berekend worden:
eb

q

**

c

=

(p‚- p)g(tanb -tanp) °
Tt

u

P,

(28)
28

Hierinis:

e;
b
B

= efficiency factor (0,1)
= hoek van inval van het bodemmateriaal (tand = 0,6)
= hellingshoek van de bodem

De methode van Van Rijn geeft echter de beste resultaten en is daarom de meest geaccepteerde benadering.

14
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HOOFDSTUK 3
TRANSPORT VAN MATERIAAL IN STROMEND WATER
- SUSPENSIETRANSPORT
- TOTALE TRANSPORT

3.1

INLEIDING

Uit hoofdstuk 2 bleek dat het materiaal dat in een stromend watersysteem getransporteerd

wordt, op te splitsen is in twee groepen. Behalve het materiaal dat rollend en springend over de
bodem beweegt, is er ook materiaal dat gesuspendeerd getransporteerd wordt. Ook voor dit
transport geldt dat er veel onderzoek naaris gedaan. De meest gebruikte methode om het
suspensietransport weer te geven is de methode van Van Rijn. Hij heeft de algemene formule
waarin het produkt van stroomsnelheid en concentratie over de diepte wordt geintegreerd

vereenvoudigd, waardoor dezebeter toe te passenis.
Hettotale transport van materiaal in stromend waterblijkt (volgens Van Rijn) de somte zijn
van het bodemtransport en suspensietransport.

3.2

GESUSPENDEERD MATERIAAL

Om het totale gesuspendeerde transport te bepalen moet het produkt van de deeltjessnelheid
(u,) en de concentratie ( c) geintegreerd worden over de diepte van de waterkolom.Dealgemeneschrijfwijze ziet er dan als volgt uit:
Ino = [% c az

(29)

Op de begrippen sedimentconcentratie en deeltjessnelheid wordt hierna dieper ingegaan.
sedimentconcentratie

Vooreen rustige stroom kan het evenwicht tussen de opwaartse bewegingals gevolg van de
turbulentie van het water en de neerwaartse beweging als gevolg van de zwaartekracht aang-

egeven worden door:
de

CWs TE sc —=0
dz

(30)

Met:
c
w,

= sedimentconcentratie op hoogte z boven de bodem (kg/m’)
= valsnelheid van deeltjes in een suspensie (m/s)

€.

= mengcoëfficiënt voor suspensie (m?/s)
15
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De deeltjesvalsnelheid kan berekend worden met:
EEN

0.01
,01

(s

ds,

- De dg dà0

_ 4)

(31)

v

De vloeistofmengcoëfficiëntis een coëfficiënt die aangeeft hoe goed twee verschillende vloei-

stoffen met elkaar vermengen. In dit geval gaat het er dus om hoe homogeen de suspensie in
het water verdeeld is, Voor de vloeistofmengcoëfficiënt (€) zijn verschillende verdelingente
vinden. Fysisch gezien benadert de parabolisch-constante verdeling het meest de werkelijkheid:
voor z/h < 0,5:

(32)

e‚=kuh2ll-Z
7
ae (
fe

voor z/h > 0,5:

Ep, = 0,25 Ku, h
Met:
Us

= bodemschuifsnelheid (m/s)

h

= diepte van de waterkolom (m)

z
K

= verticale coördinaat (m)
= constante van Van Karman(0,4)

(33)

De mengcoéfficiént van de suspensieis als volgt gerelateerd aan de mengcoéfficiént voor
zuiver water:

=Boe,

(34)

De B-factor geeft het verschil weer tussen de diffusie van een vloeistofdeeltje en een sedimentdeeltje en wordt constant verondersteld over de hele waterkolom.

Wes
p=1+2(—yY
u*

w,
voor 01<—<1
u*

(35)

De ¢-factor beschrijft de invloed van de sedimentdeeltjes op de turbulentie van de vloeistof.

Het is alleen van belang rekening te houden met deze factor wanneer de concentratie groter is

dan 0,001 (m?/m’). Van Rijn vond aan de hand van experimenten de volgende uitdrukking voor
16
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deze factor:

d

=

£408 _

T+)
0

€104

2)

(36)

0

Met:

Cc

== plaatselijke (volume) concentratie

Co

= maximum concentratie (0,65)

Een uitdrukking van het concentratieprofiel wordt verkregen door vergelijking (30) te integreren waarby voor é,, de parabolisch-constante uitdrukking wordt genomen.
Voor z/h < 0,5:

ce jh-2z

C,

z

a

a

h- a

(37)

voor z/h > 0,5:
c

a

.

rl)
c
h-a

-4Z(£-0,5)

*

(38)

a

Met:

C‚

= referentie concentratie op hoogt z=a boven de bodem

h

= waterdiepte (m)

Z

= suspensie getal

In de hier onderstaande figuur zijn naast het beschreven concentratieprofiel ook het constante,
lineaire en parabolische profiel uitgezet voor een Z' -waarde van 0,5.

parabolic

€,

————-— parabolic-constant

.

—O-— constant, (44 =6)
—e—— linear

at

Q2

Q3

04
———— =

&

o

,
€:

-

as

Q7

os

a

€, (a,=3)

10

a

Figuur 6. Verschillende concentratieprofielen
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Het suspensiegetal is te berekenen met:

Z* = 5 7

(39)
*

Tot nu toe is er van uitgegaan dat de concentratie lager was dan 2,65 (gr/1). Wanneer de
concentratie hoger wordt, moet er rekening gehouden worden met een neerslageffect en een
dempingseffect van de turbulentie. In formules (32), (37) en (38) wordt dan Z° vervangen door
een aangepast suspensiegetal Z’.

= 0° +P

(40)

Y is een correctiefactor waarin het effect van het “neerslaan” van de sedimentdeeltjes verwerkt is. Daarnaast wordt door de aanwezigheid van de suspensie de turbulentie enigszins

gedempt. Ookdit effect zit verwerkt in de correctiefactor, die als volgt gedefinieerdis:

W = 2,5 (298 (<2
u

Cc

€

(41)

oO

snelheidsprofiel

In hoofdstuk 2 is reeds een uitdrukking gegeven voor het snelheidsprofiel van het water
(formule 7). Een correctie van het snelheidsprofiel is nodig om de invloed van de sedimentconcentratie te vereffenen. Deze correctie is heel eenvoudig uit te voeren door de waarde van k te
veranderen. Voor lage concentraties (tot c = 2,65) geldt dat Kk = 0,4. Wanneer de concentratie
stijgt tot c = 265,0, dan daalt de constante tot 0,25. In het gebied van c = 265,0 tot 530,0 blijft
K constant (0,25). Bij een verder toenemende concentratie tot c = 1060,0 stijgt Kk weer tot 0,4.

In de berekeningen van het suspensietransport is u‚ de stroom gerelateerde bodemschuifsnelheid. Dezeis bijna gelijk aan de korrel gerelateerde bodemschuifsnelheid, alleen wordt er nu
niet gedeeld door de korrel gerelateerde chezy coëfficiënt, maar door de stroom gerelateerde

chezy coëfficiënt. Deze laatste is:
_

h

C = 18 log (12 E

(42)

De k, die in bovenstaandeformule voorkomt is de ruwheidsfactor. Deze bestaat uit twee delen.
Allereerst een factor voor de ruwheid van de korrel (X,”) en een ruwheidsfactor voor de

bodem. De ruwheidsfactor voor de korrelis gelijk aan 3 * d,,. Voor de ruwheidsfactor van de
bodem wordt onderscheid gemaakt tussen ribbels en duinen die voorkomen op het oppervlak
18

IBN-DLO Aquatische Ecologie

Transport van materiaal in stromende wateren

van debeekbodem. Het reliëfpatroon bestaat uit ribbels, wanneer de hoogte (A, )ligt tussen 50
en 200 maal d,, en de lengte (À, )tussen 500 en 1000 maal ds, ligt. Er is sprake van duinen,
wanneer de lengte (A4 ) tussen 3 en 15 maal de waterhoogteligt. In het geval van ribbelsis de

bodemruwheidsfactor(A, ’‘) gelijk aan:

ki’ = 20 —

(43)

Wanneer er sprake is van duinvorming is ,’‘ gelijk aan:

KY =11A,0 --

-0,25 A,

)

(44)

dg

Wanneerde vergelijkingen voor de concentratie en de snelheid ingevuld worden in de algemene vergelijking voor het transport van gesuspendeerd materiaal ontstaat een vergelijking die
analytisch niet opgelost kan worden. Een benadering met een fout van 25 % kan gegeven
worden voor Z’ tussen 0,3 en 3 en a/h tussen 0,01 en 0,1:

(45)

de = Fuhe,
Met:

u
h

= gemiddelde stroomsnelheid (m/s)
= waterdiepte (m)

Ca

= referentieconcentratie = 0,015 dso/k, T'*/D.°”

F is in deze vergelijking een vormfactor met de volgende gedaante:

a.

A7 _ (A12
(-@

«6

[1 - CoP(12 - 2)
De formules (44) en (46) voor het suspensietransport zijn opgesteld door Van Rijn. Hij maakte
hierbij gebruik van de methodevan Einstein, maar gebruikte niet de parabolische maar de
lineair-parabolische uitdrukking voor de mengcoéfficiént. Ook Bijker (1971) vond eenuit-

drukking voor het suspensietransport op basis van de methode van Einstein. Een totaal andere
aanpak had Bagnold (1966). Hij relateerde het suspensietransport aan de arbeid die het water

levert. De methode van Van Rijn is echter de meest gebruikte omdat deze de beste resultaten
geeft.
19
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Volgens Bagnold is het suspensie transport gelijk aan:

0,018 t,

Ise =

WwW

(Pp, - Pg (— - tan)

3.3

p

(47)

HET TOTALE MATERIAALTRANSPORT

Volgens de methodenvan Einstein (1950), Bagnold (1966), Bijker (1971) en Van Rijn (1984)

kunnen, om het totale materiaaltransport te berekenen, het bodemtransport en suspensietransport bij elkaar opgeteld worden:
Gq, = 4, * 4s

(48)

Het aandeel gesuspendeerd materiaal, zoals dat te berekenen is volgens de methode van Van
Rijn, kan als functie van de snelheid of de hoogte uitgezet. worden. Deze twee relaties zijn
weergegeven in onderstaande figuren:
ots

Van Rijn (1984).
Lauren (1958)

A.
Figuur 7. Aandeel gesuspendeerd materiaal
A. Als functie van de snelheid

B. Als functie van de hoogte
Minder gebruikelijke methoden zijn die van Engelund-Hansen (1967) en Ackers-White (1973).
De eerste is gebaseerd op een energetische beschouwing, terwijl de tweede tot stand is geko-

men met behulp van experimenten.
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HOOFDSTUK 4
EROSIE EN DEPOSITIE IN STROMEND WATER
4.1

INLEIDING

De wijze waarop materiaal in stromend water verdeeld is en de manier waarop het materiaal
getransporteerd wordt,is aan de orde gekomen in de hoofdstukken 2 en 3. Wanneer materiaal
verplaatst wordt, houdt dat automatisch in dat het ergens vandaan komt en naar toe gaat. Deze

verplaatsing is een proces waarbij het steeds maar weer eroderen en sedimenteren van materiaal centraal staat. Het bodemmateriaal wordt op bepaalde plaatsen, zoals het begin van de beek
of de buitenbocht, uitgeschuurd en op plekken waar de stroomsnelheid lager is weer neergelegd. Dit laatste gebeurt onder andere veel in de binnenbochten van de beek.
Hetis belangrijk om behalve de wijze van transport (hoofdstuk 2 en 3) ook de verplaatsing van
het materiaal (hoofdstuk 4) goed te kennen. Deze kennis kan bijvoorbeeld verklaren waarom

de loop van een beek nooit constant is.
Of materiaal erodeert of sedimenteert, is niet alleen afhankelijk van de stroomsnelheid van het

water. Het wel ofniet optreden van erosie of depositie is bij een gegeven stroomsnelheid
afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste ervan zijn:
*korrelgrootte

*cohesie van het bodemmateriaal
*ruwheid van de bodem
*vorm van de waterloop

*waterdiepte
*materiaal transporterend vermogen
Deze factoren zullen in de volgende paragrafen behandeld worden.

4.2

FACTORENDIE VAN INVLOEDZIJN OP EROSIE EN DEPOSITIE

42.1

De korrelgrootte

Een korrel begint te bewegen wanneer de kracht van het water op de korrel en de wrijvingskracht van de bodem op het deeltje even groot zijn. Op dat moment geldt dat de stroomsnelheid van het water evenredig is met de wortel van de diameter van de korrel.

= ¢, yd
Met:
v

(49)

= stroomsnelheid waarbij korrel begint te bewegen (m/s)

C;

= constante afhankelijk van de korrelgrootte en dichtheid van het materiaal

d

= korreldiameter (m)
21
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Deze formule geldt echter alleen voor niet-samenhangend materiaal zoals losse zand- en

grindkorrels.

4.2.2

De cohesie van het materiaal

Voor vaster materiaal zoals klei, leem en veen geldt dat het veel moeilijker uitschuurt, omdat

tussen de deeltjes een veel grotere aantrekkingskracht werkzaam is dan bij niet samenhangend
materiaal. Deze deeltjes zullen een hogere snelheid nodig hebben.om los te komen. In

onderstaande figuur is het diagram van Hjulström te zien, waarin uitgezet is bij welke
stroomsnelheden materiaal erodeert en sedimenteert.
1000
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vitsehuring

Oi

-

Nm

2

2

korrelgrootte in mm
ktei

zavet

zand

8
2

2
8

e
3
2
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20

0001,

gemiddetde stroomsnelheid in cm/sec

50

grind

Figuur 8. Diagram van Hjulström
Dit diagram geeft slechts een globale indicatie van de invloed van de stroomsnelheid op de

verschillende bodemmaterialen. De invloed van de waterdiepte, ruwheid van de bodem en de
compactheid (poriënvolume) zijn er niet in verwerkt.

4.2.3

De ruwheid van de bodem

bodem
De ruwheid van de bodem heeft direct invloed op desnelheidsverdeling. Bij een ruwere

ontstaat een ongelijke snelheidsverdeling door de aanwezigheid van neertjes. Deze neertjes zijn

wervelingen in de lager gelegen delen van de bodem die een sterk eroderend effect hebben.

Neertjes zoals die ontstaan bij een ruwe bodem zijn te zien in figuur 9.

Figuur 9. Neertjes bij een ruwe bodem
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4.2.4

De vorm van de waterloop

Behalve bij een ruwe bodem ontstaan er ook neertjes in bochten van een beek, zoals te zien is
in figuurl0. Ook in bochten is er dus een sterk eroderend effect aanwezig. Een sterk
slingerende beek zal hierdoor meer eroderen dan een rechtere beek.

Figuur10 Neervorming in de bocht van een beek

4.2.5

De waterdiepte

Bij de bestudering van erosieverschijnselen in stromend water werd al in een vroeg stadium
ontdekt dat bij dezelfde gemiddelde snelheid een ondiepe waterloop eerder uitschuurt dan een
diepe waterloop met een zelfde bodem. Dit komt omdat bij een grotere diepte de wrijving van
de bodem afneemt. Met ander woorden: de kracht die de bodem ondervindt wordt kleiner en
dus wordt bij een grotere diepte de kans op erosie kleiner.

4.2.6

Het materiaal transporterend vermogen

Of er op een bepaalde plaats erosie of depositie plaats vindt is afhankelijk van de

met
snelheidsgradiënt (dit is de snelheidsverandering over een bepaalde afstand) in combinatie

het transporterend vermogen van het water. Tot nu toe is er van uitgegaan dat erosie begon in
schoon water, maar op zeker moment is het water als het ware verzadigd en kan er niet meer
materiaal uitgeschuurd worden. De feitelijke uitschuring is een kwestie van de
materiaalaanvoerten opzichte van het materiaal transporterend vermogen. Het volgende
voorbeeld zal dit illustreren.

Figuur 1 I. Situatieschets voor het verduidelijken van het transporterend vermogen

In figuur 11 is een situatie geschetst waarin de stroomsnelheid gehalveerd wordt. De bij B
heersende stroming zou net groot genoeg zijn om erosie te laten plaats vinden, maar omdat
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links van A de snelheid veel groter is, is daar een sterke uitschuring. Bij B wordt er nu meer
materiaal aangevoerd dan er afgevoerd kan worden, dus zal er bij B juist sedimentatie optreden
in plaats van erosie.

4.3

EROSIE EN DEPOSITIE IN BOCHTEN

Erosie en depositie in rechte delen van een beek heeft vooral te maken met de eerder
besproken effecten. In bochten spelen ook nog andere verschijnselen mee. Een extra kracht die

in de bocht optreedtis de centrifugale kracht. Door deze kracht wordt het water als het ware

naar de buitenbocht geslingerd. Dit heeft tot gevolg dat de waterstand in de binnenbocht lager

is dan die in de buitenbocht. Er treedt dus een dwarsverhang op, waardoor er een secundaire

stroomsnelheid (v’) ontstaat. Samen met de hoofdstroming zorgt deze dwarsstroming voor een
spiraalbeweging van het waterin de bocht. Als gevolg van deze spiraalbeweging vindt er erosie

plaats in de buitenbochten en wordt er materiaalin de binnenbochten afgezet. Dit is ook te zien
in figuur 12.
matige diepte
sedimentatie

Condiep)
hoofdstroam

Figuur12 . Erosie en sedimentatie in een bocht van een beek

Omdat de buitenbocht steeds verder uitgehold wordt en de binnenbocht steeds verder opvult,
gaat de beek steeds meer kronkelen. Het kronkelen van een beek wordt ook wel het
meanderen van een beek genoemd. Wanneerverschillende beken en rivieren met elkaar
vergeleken worden, blijkt dat voorelke situatie globaal geldt dat:

*de breedte van de meandergordel 15 tot 20 keer de beekbreedte is
*de lengte van de meandergolf 5 tot 10 keer de beekbreedteis.
gewenste plaats voor dijk
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Figuur 13.Meanderlengte en meandergordel van een beek
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De kronkels van de beek blijvenaltijd binnen de meandergordel. Wanneer de bocht buiten de

gordel dreigt te komen, corrigeert de beek zichzelf door deze bocht af te snijden. Wanneerdit
gebeurt ontstaat er een zogenaamde kronkelberg.
Een ander verschijnsel dat optreedt bij meanderende beken ofrivieren is dat het water door een

heel breed dal stroomt. In de loop der jaren heeft de stroom zoveel gekronkeld en geërodeerd
dat er vanzelf een breed dal is ontstaan.

Hoe het meanderen van een beek resulteert in het ontstaan van een kronkelberg of een breed

dal is te zien in de volgende figuur.

= an a. mr . MX
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Figuur 14. De gevolgen van het meanderen van een beek
A. Ontstaan van een kronkelberg

B. Dalverbreeding
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HOOFDSTUK 5
THEORIE BĲ DE IJKMETHODE

5.1

INLEIDING

Om enig praktisch inzicht te krijgen in het materiaaltransport in een beek, is het mogelijk om
het transport te meten. Bij het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek is een Mineraal en
Organisch materiaal Collector (MOC) ontworpen(zie bijlage 1). Met deze MOCishet

mogelijk om gesuspendeerd materiaal op te vangen. Het werkingsprincipe van de MOCis vrij
simpel. Bij het inlaatpijpje gaat water met materiaal naar binnen. In de opvangemmerbezinkt

het zand en doorhet tweede pijpje verlaat het water de MOC.
Tot nu toe is de MOCalleen nog maar gebruikt om het transport in twee beken met elkaar te

vergelijken. Om iets te kunnen zeggen over de kwantiteit van het getransporteerde materiaal
moet de MOCeerst geijkt worden. Bij de ijking wordt er vanuit gegaan dat niet al het water

dat de ingang van de MOCnadert er ook echtin gaat. In de MOCtreden nogalwat verliezen
op, waardoorhet waarschijnlijk is dat er ook water langs de MOCzal gaan.
Welke verliezen in de MOC optreden, zal evenals de manier waarop de MOC geijkt wordt
beschreven wordenin dit hoofdstuk.

5.2

OPTREDENDE VERLIEZEN IN DE MOC

Om het optredende energieverlies in de MOCte bepalen worden twee stroomlijnen met elkaar
vergeleken. De ene stroomlijn gaat langs de MOC terwijl de tweede door de MOC heengaat.

Een situatieschets van deze twee stroomlijnen ten opzichte van de MOC en een
vergelijkingsvlak is weergegeven in figuur 15.

Figuur 15. Stroomlijnen 1 en 2 ten opzichte van de MOC en eenvergelijkingsvlak
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Voor beide lijnen geldt volgens de wet van Bernoulli dat het energieverschil tussen de punten 1
en 2 gelijk is aan:

%

7

hege

Met:
AH,,
h

= energiehoogteverschil tussen 1 en 2 (m)
= drukhoogte (m)

v/2g

= snelheidshoogte (m)

v
z

= snelheid op punt 1 of 2 (m/s)
= hoogte boven vergelijkingsvlak (m)

(50)

Zowel voorstroomlijn 1 als 2 geldt dat 2, = h, Omdat het verval van de beek voor beidelijnen
gelijk is, is ook het verschil tussen z, en z, voor beide lijnen gelijk. Verder mag aangenomen

worden dat de stroomsnelheid in de punten l en 2 gelijk is.
Stroomlijn Ì

Het enige energieverschil dat bij stroomlijn 1 te ontdekkenis, is het verschil als gevolg van het
verval van de beek.

Stroomlijn 2
Voor stroomlijn 2 treden er naast het verlies in hoogte ook andere verliezen op in de MOC.

Deze verliezen treden behalve bij de in- en uitgang van de pijpjes ook op bij de bocht en de
knik in de pijpjes. Verliezen als gevolg van wrijving in de MOC worden verwaarloosd.
Onderstaande figuur geeft aan waar welke verliezen optreden. Na de figuur wordt meer
aandacht besteed aan de verliezen.

Figuur 16. Optredende verliezen in de MOC
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Intreeverlies
Het intreeverlies treedt op wanneer het water het pijpje instroomt, hier dus punt 1 en 4. Het

binnenstromende water vernauwt zich vlak nadat het het pijpje ingestroomdis. Voor een
opening met scherpe niet-afgeronde hoeken geldt dat de intreecoëfficiënt (u) gelijk is aan 0,6.
Voorde intreeverliesfactor geldt dat:

E = [- - 17 = 0,44

(51)

Uittreeverlies
Voor het uittreeverlies bij punt 3 geldt dat de uittreefactor 1 is omdat het water met een
bepaalde snelheid overgaat naar stilstaand water in de emmer. Alle energie van het stromende

water gaat dan verloren.
Bij punt 6 geldt dat de uittreefactor niet gelijk is aan 1 omdat het water met een bepaalde
snelheid overgaat naar het water in de beek dat een andere snelheid heeft. Wanneer de

uitstroomsnelheid gelijk is aan de stroomsnelheid van het water in de beek, dan is de
verliesfactor gelijk aan nul.
Knikverlies

Bij punt 2 treedt een knikverlies op. De grootte van deze verliesfactor is afhankelijk van de
hoek, het getal van Reynolds en de wandruwheid. Voor een ronde buis die een knik maakt van
45 graden mag volgens Nortier en Van de Velde (1968) voor de verliesfactor 0,28 genomen

worden. Aangezien er op punt 2 twee knikken zitten van 45 graden is de uiteindelijke
verliesfactor gelijk aan 0,56.
Bochtverlies
Tot slot vindt er in punt 5 een bochtverlies op. Wanneer een ronde gladde buis een bocht van
90 graden maakt, is volgens Nortier en Van der Velde de verliesfactor gelijk aan 0,30.

De totale verliesfactor is gelijk aan de som van al de besproken factoren en is in het geval van
de MOC dus:
ror = Gin +2 Errik * Suit + Ein + Epocht + Er: = 2,74

Het energieverschil dat stroomlijn 2 ondervindt als gevolg van de aanwezigheid van de MOCis
gelijk aan:
v?
AH, = Grot 22

(52)

Behalve dit energieverlies heeft stroomlijn 2 evenals stroomlijn 1 een energieverschil als gevolg
van het verval van de beek. Aangezien dit laatste verschil voor beide lijnen even grootis, heeft
stroomlijn 2 vergeleken metlijn 1, dus een extra verschil als gevolg van de verliezen in de
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MOC. Het water is geneigd om de weg van de minste weerstand te kiezen en zal daarom om
de MOC heen te stromen. De mate waarin het water er omheen wil, kan met behulp van
metingen bepaald worden.

5.3

IJKMETHODE

Wanneerde inlaatpijp van de MOC denkbeeldig verlengd wordt, ontstaat er als het ware een
verlengstuk van depijp. Het principe van de ijking berust op het feit dat het passerende water

doortwee gelijke oppervlakken even grootis als de stroomsnelheid van het water op de plek
van dat oppervlak ook even groot is. Het debiet is namelijk gelijk aan het produkt van stroomsnelheid en oppervlak.
Zoals eerder opgemerkt gaat er dus een deel van het aankomende water langs de MOC. Door
de stroomsnelheid aan het begin van het denkbeeldige pijpje en in de opening van de MOC te
meten, kan de verhouding van deze snelheden bepaald worden. Deze verhouding is gelijk aan

de verhouding van de oppervlakken en is dus de correctiecoëfficiënt voor de MOC.
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HOOFDSTUK 6
VELDMETINGEN
6.1

INLEIDING

Voor de afdeling Aquatische Ecologie van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek is het

belangrijk om te weten hoeveel materiaal op een bepaald moment in de beek verplaatst wordt.
Door metingen met de MOC uit te voeren kunnen concrete uitspraken gedaan worden omtrent

het materiaaltransport. Het transport van zand in een natuurlijke beek en een “gecultiveerde”
beek kan vergeleken worden.

Verder wil het instituut onderzoeken of tijdens een piekafvoer er ook extra materiaal
getransporteerd wordt. In een stabiele situatie wordt in een stukje beek een beetje zand
geërodeerd. Tegelijkertijd wordt er ook weer wat zand afgezet. De bewoners van dit stukje
beek zijn ingesteld op deze kleine veranderingen. Maar wat gebeurt er als er na een piekafvoer
veel meer zand vervoerd wordt? Door een combinatie van het meten van het zandtransport en

het nemen van monsters van de macrofauna kan hierop een antwoord gegeven worden.
In dit hoofdstuk zal besproken worden hoe tijdens veldmetingen het zandtransport bepaald kan
worden.

6.2

METEN VAN HET BODEMTRANSPORT

Voor het bodemtransport geldt, dat met de beschikbare middelen de resultaten erg

onbetrouwbaar zijn. Daarom worden er monsters genomen van het zand dat over de bodem
getransporteerd wordt. De gegevens uit deze monsters worden ingevuld in de formules van

Van Rijn, om zo het transport te berekenen.
Om het bodemtransport te kunnen berekenen, zijn de volgende gegevens nodig:
- dsg en dog van het bodemmateriaal
- de gemiddelde stroomsnelheid van het water

- de hoogte van de waterkolom
Voor het bepalen van ds, en dao wordt een sedimentval gebruikt. Dit is een klein bakje met een

deksel dat in de beekbodem wordt ingegraven. In het deksel zit een gat waar het
bodemmateriaal in valt (zie bijlage 1). Door het opgevangen zand te drogen ( in een stoofbij
105 °C)en te zeven, kan de gemiddelde diameter van het material (ds) en de diameter waarbij

90 % van het materiaal behoort (d,.) bepaald worden.
De gemiddelde stroomsnelheid van het water wordt gemeten met een stroomsnelheidsmeter
van het merk Sensa op een hoogte van 0,4 maal de waterkolom boven de bodem. Om een goed
gemiddelde te krijgen, moeten er meerdere metingen gedaan worden, omdat door de
turbulenties in het water grote verschillen kunnen optreden.
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De hoogte van de waterkolom wordt boven het gat van de sedimentval gemeten. Wanneer de
waterhoogte tijdens de meting erg verandert, zijn meerdere metingen noodzakelijk.
Met de verkregen gegevens kunnen de deeltjesparameter (D.), de kritische

mobiliteitsparameter(0,,), de korrel gerelateerde chezy coëfficiënt (C°), de korrel gerelateerde
bodemschuifsnelheid (u.’), de schuifspanning (t), de kritische schuifspanning (t‚) en de
schuifspanning parameter (T) berekend worden. Hiervoor worden respectievelijk de formules
(16), (18) of (19), (24), (22), (23) en (21) gebruikt.
Wanneer deze berekende gegevens ingevuld worden in de formules (26) en (27), is het
. bodemtransport bekend.
Het transport kan ook volgens Bagnold berekend worden (formule (28)), dan moet echter de

hellingshoek van de bodem bekend zijn. Deze is soms bekend bij het waterschap.

6.3

METEN VAN HET SUSPENSIETRANSPORT

6.3.1

Inleiding

Het suspensietransport kan op een aantal manieren bepaald worden. Deeerste is een volledig
praktische manier, die echter erg omslachtig is. De tweede is gebaseerd op berekeningen van
Van Rijn. De derdetenslotte is een combinatie van theorie en praktijk.
6.3.2

Praktische bepaling van het suspensietransport

Wanneer het transport uitsluitend praktisch bepaald zou worden, moet er over de hele diepte
van de beek met de MOC gemeten worden. Er ontstaat dan een reeks meetpunten die voor
elke diepte aangeven hoeveel zand er getransporteerd wordt. Om het totale suspensietransport
te weten moeten al die punten geïntegreerd worden.
Een alternatief is om op drie punten te meten en met behulp van een rekenprogramma een

lineair-parabolische lijn door deze punten te trekken. Het oppervlak onder dezelijn is het totale
suspensietransport.

Beide manieren zijn zeer tijdrovend en bovendien erg onnauwkeurig. Daarom kan beter
gewerkt worden met onderstaanden methoden.
6.3.3

Bepaling van het suspensietransport volgens Van Rijn

Om het transport van het suspensiemateriaal te bepalen volgens Van Rijn, zijn net als bij het

bodemtransport een aantal gegevens uit de beek nodig:
- de hoogte van de waterkolom
- de stroomsnelheid van het water
- de gemiddelde diameter van het suspensiemateriaal

- korreldiameter ds, en de, van het bodemmateriaal
- de ribbelhoogte en -lengte van de ribbels op de bodem van de beek
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Het bepalen van de waterhoogte en de stroomsnelheid gebeurt op de zelfde manier als bij het
bodemtransport. Wanneer de MOC en de sedimentval dicht bij elkaar ingegraven worden,
verschillen de waarden voor de twee genoemde variabelen niet veel.

Met behulp van de MOC wordt de gemiddelde korrelgrootte van het suspensiemateriaal
bepaald. Het ingangspijpje van de MOC hoeft niet per se op een hoogte van 0,4 maal de

waterdiepte te staan. Het is zelfs beter om het pijpje hoger te zetten, zodat een eventueel
passerende duin niet in de MOC verdwijnt en er een verkeerde ds, verkregen wordt. Een

nadeel van het verhogen van het ingangspijpje is wel, dat de concentratie met de hoogte toe
afneemt en er langer gemonsterd zal moeten worden om een meetbare hoeveelheid zand te
verkrijgen. Het opgevangen zand uit de MOC wordt gedroogd en gezeefd, om zo de

gemiddelde diameter van de korrels te bepalen.
Behalve de ds, van het suspensiemateriaal zijn ook de ds, en d, van het bodemmateriaal nodig.

Om een eerlijk beeld te krijgen van het suspensie- en het totale transport op die plaats, is het
belangrijk dat de MOC en de sedimentval niet te ver van elkaar worden geplaatst. Het bepalen
van ds, en ds, van het bodemmateriaalis reeds beschreven.

Tot slot moet de beekbodem goed bestudeerd worden. Voor een goede waarde voor de
bodemruwheidsconstante is het nodig om de hoogte en de lengte van de op de bodem
aanwezige ribbels of duinen te bepalen.

Nu al de veldresultaten bekend zijn, kunnen de volgende tussenresultaten berekend worden
(tussen haakjes staan de formulenummers): de bodemruwheid (43 of 44), de algemene (42) en
de korrel gerelateerde Chezy factor (24), de algemene bodemschuifsnelheid (8 met 42), 0, (18
of 19), de schuifspanning (22) en de kritische schuifspanning (23), de deeltjes valsnelheid (31),
het suspensiegetal (39), B (35), w (41), de vormfactor (46) en de referentieconcentratie (45a).

Om uiteindelijk het suspensie transport te berekenen, wordt met behulp van de tussenresultaten
de eindformule (45) ingevuld.

6.3.4

De gecombineerde methode

Bij deze methode wordt met behulp van de MOC een eigen referentie concentratie (Cor )
bepaald. Deze referentieconcentratie wordt gebruikt in plaats van de door Van Rijn opgegeven

referentieconcentratie c,. Op deze manier worden veldresultaten verwerkt in de theorie.
Om de concentratie van het gesuspendeerde materiaal te berekenen, moet behalve de
stroomsnelheid vlak voor het ingangspijpje van de MOC ook de tijdsduur van de meting
bepaald worden. De concentratie is dan te berekenen met:

32

IBN-DLO Aquatische Ecologie

Transport van materiaal in stromende wateren

e= CA

(53)

ut

Met:
m
c

= massa van zand in MOC(kg)
= correctiecoéfficiént voor de MOC(zie 7.2)

Apip

= oppervlak van dwarsdoorsnede van pijpje (8,04 10* m?)

u

= stroomsnelheid voor de ingang van de MOC (m/s)

t

= tijd van meten (s)

Decorrectiecoéfficiént van de MOCvolgt uit de ijkmetingen die met de MOCuitgevoerdzijn.
De op hoogte a gemeten concentratie (referentieconcentratie) wordt ingevuld in formule (45)
om het totale suspensietransport te berekenen.
Zowel voor het berekenen van het bodem- als voor het suspensietransport is er een programma

beschikbaar dat door Van Rijn in Fortran geschrevenis. Een uitdraai hiervan is, samen met
enkele opmerkingen over het gebruik ervan, te vinden in de bijlage.

Om het transport zelf uit te rekenen en om een beeld te krijgen van de invloed van de diverse

factoren op de grootte van het transport is in lotus een file gemaakt waarin alle benodigde
formules verwerkt zijn. Ook hiervan is een uitdraai te vinden in de bijlage.
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HOOFDSTUK 7
RESULTATEN IJKMETING
71

INLEIDING

De ijkmetingen van de MOCzijn uitgevoerd in een meetgoot van de opleiding civiele techniek
van de Hogeschool Limburg. In deze meetgoot is het mogelijk om de stroming in een natuurlij-

ke beek na te bootsen. De hoogte van de MOC legt een beperking op voor de maximaal te
behalen stroomsnelheid, omdat het debiet van de meetgoot niet groter kan worden dan 94,25

liter per seconde. De grootst mogelijke stroomsnelheid waarby het water niet gaat golven is 30
cm/sec.
Voorhet meten van de stroomsnelheid is gebruik gemaakt van een snelheidsmeter in de vorm

van een molentje. Deze meter van het type 3783 is afkomstig van en geijkt bij delft hydraulica.
Met dit molentje is het mogelijk in de opening van het instroompijpje te meten.
Om het stromingsprofiel zichtbaar te maken, wordt een beetje kaliumpermanganaatin het

water gespoten.
De proeven die uitgevoerd zijn in deze meetgoot hebben betrekking op de correctiecoëfficiënt
van de instroomopening, de invloed van de emmer, de stroming rond de pijpjes van de MOC
en het vergelijken van het oude en nieuwe meetsysteem.

7.2

CORRECTIECOËFFICIËNT VAN DE INSTROOMOPENING

Om de correctiecoëfficiënt van de instroomopening te meten zijn twee metingen uitgevoerd.
Bij deze metingen werd de stroomsnelheid van de beek twee meter voor de MOC gemeten. De
instroomsnelheid is gemeten in de opening van het pijpje.

Tijdens de metingen was het nodig om de MOC op zijn plaats te houden, omdat deze door de
kracht van het water meegevoerd werd. Bij de eerste meting gebeurde dit met behulp van twee

grote stenen die bovenop de MOC gelegd werden. In de tweede situatie werd de MOC met
een latje vastgeklemd in de meetgoot. De stenen in de eerste situatie zorgden voor een erg

turbulent geheel. Op de stromingsprofielen in en rond de MOC wordt in paragraaf 7.3 nader
ingegaan.
De meetresultaten van de twee metingen zijn te zien in tabel 2 en 3.

De resultaten van de tweede meting zijn vanwege de rustige situatie van het water, betrouwbaarder dan de resultaten van de eerste meting. In verdere berekeningen wordt daarom van
deze gegevens uitgegaan.
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Tabel 2. Meetresultaten ijkmeting 1
Stroomsnelheid

Stroomsnelheid

beek

ingang MOC

(cm/sec)

(cm/sec)

9

Correctiecoéfficiént

2

11

0,2

3

12

0,3

3

17

0,3

8

0,2

19
20
22

6
17
12

0,3
0,9
0,5

24
27
28

32

15
18
19

22

0,6
0,7
0,7

34

26

0,8

0,7
>

Tabel 3. Meetresultaten ijkmeting 2
Stroomsnelheid

Stroomsnelheid

beek

ingang MOC

(cm/sec)

(cm/sec)

Correctiecoëfficiënt

6

2

0,3

8

3

0,4

10
13

7
6

0,7
0,5

15
18

9
15

0,6
0,8

25

21

0,8

27

23

0,8

Op grond van de meetresultaten kan het volgende gezegd worden:

1. Wanneer de MOC in een onrustig gedeelte van de beek staat, is dat waarneembaar in de

correctiecoëfficiënt. De waarde ligt dan lager dan wanneer de MOCin eenrustig gebied staat.
In het tweede geval komt er meer water in de MOC.
2.De coëfficiënt van de MOC neemtlineair toe met de stroomsnelheid. Echter vanaf een
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stroomsnelheid van 18 (cm/sec) blijft de waarde van de factor gelijk (0,8). Door middel van
interpolatie (c = 0,0456 * u) kan voorelke stroomsnelheid de bijbehorende correctiecoëfficiënt
bepaald worden. Hiervoor kan ook onderstaande grafiek gebruikt worden, waar de resultaten

van de tweede meting in verwerkt zijn.
3.De meetresultaten van meting 1 zouden gebruikt kunnen worden, om de coëfficiënt voor een
erg turbulente situatie te bepalen.
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Grafiek 1. De correctiecoëfficiënt als functie van de stroomsnelheid

7.3

STROMINGEN IN EN ROND DE MOC

Zoals reeds eerder gezegd, ondervond het water tijdens de eerste meting hinder van de stenen.
Er ontstond een grote neer achter de MOC waardoor er ook water terugstroomde en zo het
uitstromende water uit de MOC belemmerdein een vrij uitloop. Een schets van deze situatie is
te zien in figuur 17.

Figuur 17. Stromingsprofiel rond de MOC tijdens meting 1
Wanneer de MOC in de bodem van een beek wordt ingegraven, is het effect van de

aanwezigheid van de MOC op de stromingklein. Met behulp van de kleurstofis aangetoond
dat het aanstromende water voor een deel de MOC ingaat en voor een deel langs de MOC
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gaat. Bij het verlaten van de MOC gaat het water ongehinderd rechtdoor. De turbulentie rond
de pijpjes is het sterkst aan de bodemplaat. In figuur 18 is een schets gemaakt van het stro-

mingspatroon rond de MOC in een natuurlijke situatie.

Figuur 18. Stromingspatroon rond de MOC in een natuurlijke situatie
Aan het eind van meting 2 zat er nog kleurstof in de MOC terwijl het uitstromende water
kleurloos was. Dit betekent dat er geen volledige menging in de emmer optreedt. Het water in

het onderste stuk van de emmer staat stil. Wanneer de metingen met zand uitgevoerd worden,

zal het zand goed kunnen bezinken en mag aangenomen worden dat er geen zand mee naar
buiten stroomt.

Voor de grootte van de emmer geldt in principe dat hoe kleiner de emmer, hoe kleiner de
weerstand. Bij een kleinere emmer hoort dus eenkleinere weerstand, waardoor de correctiecoefficiënt toeneemt. Echter wanneer de emmer verkleind wordt, heeft het zand minder kans om
te bezinken en zal de winst van een kleinere weerstand teniet gedaan worden door een verlies
van zand.

74

VERGELIJKING OUDE EN NIEUWE SYSTEEM

De originele pijpjes van de MOCzijn doorhet Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek

vervangen door de huidige pijpjes. Deze wijziging zou een beter resultaat geven. In onderstaande figuur zijn de oude en nieuwe pijpjes geschetst.

1) Of

Figuur 19. Schets van de oude en nieuwepijpjes van de MOC
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Uit metingen is inderdaad gebleken dat de nieuwe pijpje meer water opvangen en dus representatiever zijn. Wanneer pijpje A als ingang wordt gebruikt en pijpje B als uitgang is het debiet

door de MOC kleiner dan in het huidige systeem. Ook wanneer de pijpjes A en B verwisseld
worden is er een kleinere doorstroom van water. Het aankomende water schiet als het ware

over het ingangspijpje (B) heen.
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HOOFDSTUK 8
RESULTATEN VELDMETING

8.1

INLEIDING

In 1994 en 1995 zijn er diverse veldmetingen uitgevoerd met de sedimentval en de MOC. Het
doel van deze metingen was onder andere het vergelijken van het transport van zand in een
natuurlijke loop van een beek en een genormaliseerde loop. Hiervoor waren drie beken gekozen. Allereerst de Boschbeek, een natuurlijke laaglandbeek gelegen tn natuurgebied “De Mein-

weg” ten oosten van Roermond. Het transport in deze beek is vergeleken met dat van de
Middelsgraaf. Dit is een genormaliseerde laaglandbeek met stuwen om de afvoerte regelen en

loopt voor een groot gedeelte door landbouwgebied in midden Limburg. De Middelsgraaf
ontspring in Schalbruch, een plaatsje net over de grens met Duitsland.
De derde beek is de Springendalse beek, gelegen in Overijssel. Twee takken in de bovenloop

van de beek zijn vergeleken. De noordelijke tak is een natuurlijk beektraject en wordt gevoed
met water uit een natuurgebied. De zuidelijke tak ontspringt in een landbouwgebied. Het water
van deze tak wordt versneld afgevoerd, omdat het landbouwgebied gedraineerd is.
De gegevens van deze eerder uitgevoerde metingen zijn gebruikt om het transport van zand te
berekenen. Het bodemtransport is op drie manieren berekend. Namelijk:

1. met behulp van het programma van Van Ryn
2. volgens de formule in dit verslag (26)
3. met een benadering (27)

Het suspensietransport is op vier manieren uitgerekend:
1. een numerieke oplossing door het rekenprogramma
2. een oplossing voor formule (45) met behulp van het rekenprogramma
3. een eigen berekening met formule (45)

4. Volgens de gecombineerde methode
Al de verkregen resultaten komen aan bod in dit hoofdstuk.

8.2

RESULTATEN VAN HET ZANDTRANSPORT

In de drie beschreven beken zijn telkens drie sedimentvallen en drie MOC'’s gebruikt voor en
24-uur monstername. Omdat bij een berekening zowel de resultaten van een val en een MOC
nodig zijn, zijn de gegevens van val 1 en MOC 1, respectievelijk val 2 en MOC 2 en val 3 en
MOC 3, gecombineerd. Per beek staan de resultaten in onderstaande tabellen. Ter verduidelij-

king de betekenis van de afkortingen:
PS: Programmaberekening van Suspensietransport (Numeriek of volgens Formule)
PB: Programmaberekening van Bodemtransport
FS: Formuleberekening van Suspensietransport (Willekeurige’, minimale (-), maximale (+) k‚)
39

IBN-DLO Aquatische Ecologie

Transport van materiaal in stromende wateren

FB: Formuleberekening van Bodemtransport
FBB: Formuleberekening van Bodemtransport volgens Benadering
MS: berekening Suspensietransport m.b.v. Meetgegevens van zand in MOC

* Willekeurige k, wil zeggen:
Omdat in de gegevens van het veldwerk niets vermeldt staat over de ribbels op de bodem van
de beek, is gekozen voor de gegeven waarde van 0,03. Tijdens metingen uitgevoerd door Van

Rijn, blijkt deze waarde goed te kloppen metzijn theorie. Voor de minimale en maximale k,

zijn de berekende waarden genomen die bij die korrelgrootte horen. Daarbij is er van uit

gegaan dat da, = 2 dsg. Voor slechts één meting ging deze veronderstelling niet op.

Wanneer er tweestreepjes vermeld staan, betekent dat die waarde niet berekend kon worden,

omdat er een negatief getal tot de macht verheven moest worden.
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Tabel 4. Zandtransport in de Boschbeek (kg/ms)

19-12-94

Datum

5-12-94

PSN
PSF
PB
FSW
MOC1 FS-

0.210% 0,110%
0,110% 0,0510®
0,0410% 0,0210%
-----

FS+

FB
FBB
MS
PSN
PSF
PB
FSW
MOC2 FSFS+
FB

FBB
MS
PSN
PSF
PB
FSW
MOC3 FSFS+

FB
FBB
MS

--

--7210%

--

9-1-95

0410% 0710?
0,110% 0,210%
0,0510% 0,0710%
-_--_-

--ee
5510%
5810%

0.210% 0,110%
0,09 10% 0,0710%
0,0410% 0,0310%
--_--

23-1-95

0,410%
0,210%
0,0610%
---

--

6-2-95

0310% 0210
0,110* 0,06 10°
0,0410% 0,02 10°
__-_-

--4810%

--8210%
0,0610%
0,0310%
0,0610%
--

6-3-95

_-

-_6010°

0,210% 0,3 10%
0,0810* 0,110*
0,0310% 0,04 10°
_--_-

--

-~

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-6210%

-6410%

-11510%

-18210%

-5910%

-5410°

0.310% 0.210% 0,210% 0,810% 0,310% 0,3 10°
0,0710% 0,0510% 0,310% 0,110% 0,03 10°
0.110%
0,0510% 0,0310% 0,0210% 0,0610* 0,0310* 0,03 10°
-------------

--44 10°

--

---

--

-_245 10%

--

--

--15710%

-_6410%

--

-7410%

PS: Programmaberekening van Suspensietransport (Numeriek of volgens Formule)
PB: Programmaberekening van Bodemtransport
FS: Formuleberekening van Suspensietransport (Willekeurige”, minimale (-), maximale (+) k,)

FB: Formuleberekening van Bodemtransport
FBB: Formuleberekening van Bodemtransport volgens Benadering
MS: berekening Suspensietransport m.b.v. Meetgegevens van zand in MOC
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Tabel 5. Zandtransport in de Middelsgraaf (kg/ms)

13-2-95

27-2-95

0,410%
0210
0,0310%
-_---187210%

1,010%
0,410
0,06 10°
-----134710°

1,610? 0,210°
2310? 0,210?
0,0410?
08103
14103 0,210°
5.210% 0,210°
--0,610? 00110
1,910°%
3010%
0,2310? 0,022 107

0,210
0,08 10%
0,03 10%
----1298 10°

16-1-95

Datum

28-11-94 2-1-95

PSN
PSF
PB
FSW
MOC1 FSFS+
FB
FBB
MS

0,510* 0810? 0310%
0,0510* 0310% 0,210%
0,0510* 0,0610% 0,0310%
---------------123510®
19210% 59310%

PSN
PSF
PB
FSW
MOC2 FSFS+
FB
FBB
MS

0.410%
0.110%
0,0510%
-----6210%

PSN
PSF
PB
FSW
MOC3 FSFS+
FB
FBB
MS

0,510% 09107
0310% 13107
0,0610% 0,410%
12103
-1110?
---03103
_1810
-324 10% 0,00310?

0,110
0.210%
5.410%
0.210%
08107
-0,05103
2.610%
0,00710?

3,010?
2110°
1,710%
6010?
69103
-08103
17010%
0,0110%

0,810% 0,910°
0310% 0,5 10°
0,0610% 0,0710*
_1,710°
-23103
-_-00510
-33 10%
10°
909
0,0210

PS: Programmaberekening van Suspensietransport (Numeriek of volgens Formule)
PB: Programmaberekening van Bodemtransport
FS: Formuleberekening van Suspensietransport (Willekeurige’, minimale (-), maximale (+) k,)

FB: Formuleberekening van Bodemtransport
FBB: Formuleberekening van Bodemtransport volgens Benadering
MS: berekening Suspensietransport m.b.v. Meetgegevens van zand in MOC
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Tabel 6. Zandtransport in de noordelijke tak van de Springendalse beek (kg/ms)

Datum

1-12-94

14-12-94

4-1-95

18-1-95

1-2-95

PSN
PSF
PB
FSW
MOC1 FSFS+
FB
FBB
MS

0,110?
0,210?
0,110?
0,3 10%
0,3 10%
-0,1 103
30 10°
0,210

0,610%
0,410%
0,0610%
_----03103

0,810%
1,210?
0,610?
1,7 10%
1,3 10°
-0,4 10°
93 10°
0,110?

0410%
0210%
0,0310%
----0410?

1,210?
1,810°
0,910°
2,3 10°
1,5 10?
-0,7 103
37 10°
0,0910°

PSN
PSF
PB
FSW
MOC2 FSFS+
FB
FBB
MS

0,3 10% 0410%
0,1 10% 0,210%
0,0610% 0,110%
-------0.210% 19103

1,610?
2,310?
0810%
-----0,510%

2,210%
3310%
1810?
33107
3,3 10%
-1210°
66,6 10%
0,0610?

1210°
1710?
2110°
32107
3810?
-4110°
940 10°
0,06 10°

PSN
PSF
PB
FSW
MOC3 FSFS+
FB
FBB
MS

0.410% 0,5103
0.210% 0,2103
0,0610% 0,1103
003103
-002103
---0,005 10%
-_1,6 10°
0,210 0,210

0.210%
0,110%
0,0710%
---_—
_0,210?

0,006 10°
0,0910%
0,0510%
02103
0,110?
-0,03 10%
9210%
0,110°

0,2 10°
0,3 10°
0,2 10°
0,2 10%
0,3 10°
-0,110?
7,210%
0,110°

PS: Programmaberekening van Suspensietransport (Numeriek ofvolgens Formule)
PB: Programmaberekening van Bodemtransport
FS: Formuleberekening van Suspensietransport (Willekeurige”, minimale (-), maximale (+) k,)

FB: Formuleberekening van Bodemtransport
FBB: Formuleberekening van Bodemtransport volgens Benadering

MS: berekening Suspensietransport m.b.v. Meetgegevens van zand in MOC
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Tabel 7. Zandtransport in de zuidelijke tak van de Springendalse beek (kg/ms)

25-1-95

7-2-95

Datum

7-12-94

21-12-95 11-1-95

PSN
PSF
PB
FSW
MOC1 FSFS+
FB
FBB
MS

0,0710%
0,110?
0,08 10?
0,310?
0.2107
-0,07 103
26103
0,001 10%

0,0110%
0,0110%
0,0110%
01103
0,110%
-0,03 10%
9.910%
0,0410%

11107
15107
6,310®
4810%
4610?
-2,110?
0,0210%
0,004 10?

1610°
0,410%
0,210% 1610?
0,0310% 25 10°
63107 9,910?
4810% 6,610°
__0,910% 1,3 10°
0,0210° 7410°
0,310% 0,1 10°

PSN
PSF
PB
FSW
MOC2 FSFS+
FB
FBB
MS

0.9107
1,510?
1,210?
2,2 10°
2,2 10°
-0,6 10°
161 10°
0,001 10?

0,110%
0,0910%
0,0510%
-----0,002 10?

1210?
1710%
11107
22107
35103
-3,710?
833 10%
0,003 10?

1610%
22107
1010%
29103
38107
-36103
28710%
0,0410°

2010°
2610°
9,1 10°
57107
918 10°
-9,710°
0,3 10°
0,06 10°

PSN
PSF
PB
FSW
MOC3 FSFS+
FB
FBB
MS

5.2103
7,710?
5,510?
1010%
4103
_2.2103
0,005 10%
0,002 103

0,0610?
0,1103
0,0710%
_0310%
0.2103
-0,0910%
25,410%
0,003 10%

0,07107
0,110?
0410%
0,110%
0,1103
-0,0410?
2,310%
0,0210%

5910%
74103
4810%
9310?
28710?
-1310?
0,0310%
0,0110°

3210°
3010?
1910°
2659 10°
negatief
-2610°
4,5 10°
0,02 10°

PS: Programmaberekening van Suspensietransport (Numeriek of volgens Formule)
PB: Programmaberekening van Bodemtransport
FS: Formuleberekening van Suspensietransport (Willekeurige”, minimale (-), maximale (+) k,)
FB: Formuleberekening van Bodemtransport
FBB: Formuleberekening van Bodemtransport volgens Benadering
MS: berekening Suspensietransport m.b.v. Meetgegevens van zand in MOC
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8.3
8.3.1

BESPREKING VAN DE RESULTATEN
Veldresultaten

Op basis van de vier voorgaande tabellen waarin het zandtransport per beek op verschillende
manieren is weergegeven, kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

1. De resultaten van de eigen metingen wijken erg afvan de berekende waarden volgens de
formules en het rekenprogramma. De fout is in een aantal gevallen meer dan 100%.
2. Wanneer het getransporteerde zand grover wordt (1 mm of groter), neemt het verschil

tussen de uitkomsten van het programma en de formule toe. Dit is bijvoorbeeld het geval in de
zuidelijke tak van de Springendalse beek bij MOC 1 (25-1-95), MOC 2 (7-2-95) en MOC 3 (72-95).
3. Uit deze drie metingen blijkt ook dat de invloed van k, toeneemt, wanneer er meer materiaal

verplaatst wordt. Over het algemeen zijn de waarden berekend met k, = 0,03 en de minimale
waarde voor k, gelijk.
4. Het transport van materiaal kan beter niet berekend worden met de benaderingsformule
(27), omdat deze waarden erg afwijken van de overigen.

5.Volgens de formule kan er geen zand getransporteerd wordenin de Boschbeek, omdat de
heersende schuifspanning kleiner is dan de kritische schuifspanning. In de MOC wordt wel
zand aangetroffen. Praktisch gezien is het dus wel mogelijk dat er sediment verplaatst. Turbulenties in de beek die niet in de theorie verwerkt zijn, zoals wervelingen als gevolg van takken,
wortels, stenen en dergelijkde die op de beekbodem en oever liggen kunnen dit verklaren.

Ook het programma geeft waarden voor het transport, hetgeen moet betekenen dat er een
aanpassing in het programma zit.
6.Uit de metingen met de MOCblijkt dat het transport in de noordelijke tak groter is dan in de

zuidelijke tak. Volgens de berekeningen is echter het transport in de zuidelijke tak juist groter.
De gegevens volgensde berekeningen komen beter overeen met de praktijk, omdat een beek
door een weilandgebied meer zand vervoerd dan een natuurlijke beek. Dat de noordelijke tak

volgens de MOC meer zand transporteert, kan komen door de lage waterstand, waardoor het

bodemmateriaal als extra zand door de MOC opgevangen wordt.

8.3.2

Foutenbronnen en beperkingen

In het algemeen is er over het programmate vermeldendat het gebaseerd is op het meten van
de stroomsnelheid en de concentratie in een stroom met onregelmatigegolfjes. Het
bodemmateriaal varieerde tussen 0,0001 en 0,0002 m, terwijl de waterdiepte ongeveer 0,5
was. Het water stroomde met een snelheid van 0,1 tot 0,4 m/s. De golven hadden een hoogte
van 0,07 tot 0,1 en een golfperiode van 2,5 s.
Vergeleken met de situatie van de bemonsterde beken komtheter op neerdatalleen de
waterhoogte verschilt en de aanwezigheid van golven. Op zich is het programmadus goed te
gebruiken vooreen berekening in een beek.
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Bodemtransport

Het bodemtransport wordt in het programma berekend met formule (27). Van Rijn geeft
hiervoor een beperking in de korreldiameter, namelijk dat deze alleen geldig is voor deeltjes
van 0,0001 tot 0,0005 m.
Als beginvoorwaarde geeft Van Rijn dat het transport nul is, als de stroomsnelheid nulis.

Voor de berekende resultaten (FB) geldt een beperking voor de korreldiameter van 0,2 tot 2
mm, wanneer formule (26) gebruikt wordt. De fout in deze berekening is het gevolg van fouten
in de drie tussen berekeningen. Te weten: de deeltjessnelheid (20%), de spronghoogte (10%)
en de concentratie (20%).

De fout in de benaderingsformule (27) is het gevolg van beperkingen voor de korreldiameter.
Tijdens de metingen is de gemiddelde diameter kleiner dan de minimale korreldiameter.
spensietran

De verschillen in de metingen met behulp van de theoretische waarden kan het gevolg zijn van
natuurlijke processen die optreden in een beek. Zo verdwijnt er ook bodemmateriaal in de

MOC als er een duin voorbij schuift.
Omdat de waarde van k, niet bekend is, is dit een foutenbron die op kan lopen tot 30%.
Ook is er in de veldgegevens niets te vinden over een eventuele aanwezigheid van golven. Bij
de berekeningen is er van uitgegaan dat er geen golven aanwezig waren. Als dit toch het geval
was, dan is deze veronderstelling een foutenbron.

Wanneer de tussenresultaten ingevuld worden in de basisformule voor het suspensietransport,
ontstaat er een formule die analytisch niet op te lossen is. Het rekenprogramma bepaalt de
uitkomst op een numerieke manier. De fout in de formule die deze uitkomst benadert, is 25%
met twee beperkingen. De waarde voor Z' ligt tussen 0,3 en 3 en a/h ligt tussen 0,01 en 0,1.
In onderstaande figuren geeft Van Rijn aan wat het verband is tussen de door het programma
berekende en de in een laboratorium gemeten waarden. Het merendeel van de resultaten liggen
tussen de twee lijnen die de helft en het dubbele van de waarden voorstellen. Voor weinig

transport zijn de berekende waarden tot een factor 3 te groot, terwijl bij meer transport de
berekende waarden te klein zijn.
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HOOFDSTUK 9

CONCLUSIES
Op grond van de metingen met de MOC die uitgevoerd zijn in Heerlen kunnen een aantal

conclusies getrokken worden.
* De MOCis bruikbaar om een representatief monster te nemen van het suspensiemateriaal.
De MOC mag echter niet te dicht bij de bodem geplaatst worden, omdat dan ook bodemmateriaal opgevangen wordt.

* Wanneer de stroomsnelheid van de beek toeneemt, komt er een groter deel van het aanstromende water in de MOC. De correctiecoëfficiënt voor de hoeveelheid water die opgevangen
wordt is gelijk aan 0,0456 maal de stroomsnelheid. Echter, wanneer de stroomsnelheid 18 cm/s
is of groter, blijft de waarde voor de coëfficiënt gelijk aan 0,8.
* Het water in het onderste deel van de MOC staat stil, waardoor het instromende zand de
mogelijkheid heeft om te bezinken. Het uitstromende water bevat dan ook geen zand.

* De omgeving van de MOC is van invloed op de correctiecoëfficiënt. Door meer turbulentie
gaat er meer water langs dan in de MOC.

Het transport van zand in een beek kan beschreven worden met een aantal theorieën, zoals die
van Einstein, Bagnold en Van Rijn. De laatste geeft echter de beste resultaten en is de meest

gebruikte in de wereld van zandtransport in stromend water. Wanneerresultaten van verschillende theorieën met elkaar vergeleken worden, kunnen de waarden ver uit elkaar liggen.
Hierbij moet dan gedacht worden aan een spreiding met een factor 3 verschil.

Detheorie van Van Rijn geeft formules om het bodemtransport en het suspensietransport te

berekenen. De fout in de uitkomsten is respectievelijk 50 en 25%. Verder gelden er enkele
beperkingen voor deze formules, voornamelijk voor de korreldiameter. Wanneer niet voldaan
is aan de randvoorwaarden, neemt de fout toe tot meer dan 100%.

Het bepalen van het suspensietransport op een volkomen praktische wijze is onmogelijk door
de enorme fouten die optreden als gevolg van processen in de beek. Ook de gecombineerde

methode is te onnauwkeurig, omdat het gemeten suspensietransport tot meer dan 1000 keer
zoveel is als het berekende. Een theoretische berekening is het beste.

Het bodemtransport is uitsluitend theoretisch te berekenen.
Bij deze theoretische berekeningen is een combinatie van theorie en praktijk noodzakelijk. Een
aantal veldgegevens (stroomsnelheid, waterhoogte, dsg en dao) zijn nodig om in te kunnen
vullen in de formules van Van Rijn. Voor het bepalen van deze veldgegevens worden de MOC

en de sedimentval gebruikt.
Tot slot is het transport ook te bepalen met behulp van een rekenprogramma dat door Van Rijn
geschreven is. Van Rijn geeft aan dat de waarden van de formules en de waarden volgenshet
programma liggen binnen twee lijnen die de helft en het dubbele van de waarden voorstellen.
Een factor twee 2 verschil is dus vrij normaal.
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HOOFDSTUK 10
DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN
10.1

DISCUSSIE

In dit rapport zijn een aantal punten van discussie te vermelden. Deze punten hebben betrekking op het gebruik van de MOC en het berekenen van het sedimenttransport.

Tijdens deze opdracht is het transport van zand slechts in een kort tijdsbestek bekeken. De
MOC’s namen gedurende 24 uur een monster. Beter zou het zijn om een continue meting uit te

voeren. Hiervooris echter een continue afvoermeting noodzakelijk.

Bij het nemen van een monster van het suspensiemateriaal, hoeft de MOC niet netjes op 0,4
maal de waterdiepte te staan. De kans dat er bodemmateriaal opgevangen wordt is dan te
groot. Dit kan verholpen worden door hoger te meten. De concentratie is daar lager, dus om
voldoende zand op te vangen, zal de meetperiode verlengd moeten worden.
In een beek heeft ook de secundaire stroom (loodrecht op de richting van de hoofdstroom )

invloed op het sedimenttransport. De MOC staat loodrecht op de hoofdstroom, waardoor
effecten van de secundaire stroom niet opgevangen door de MOC.
Het zandtransport in stromend water is een drie dimensionaal en instationair proces. De
theorieën die het transport beschrijven gaan uit van een twee dimensionaal en stationair proces.
Deze vereenvoudiging veroorzaakt een foutenmarge die niet precies bekend is.
Bij lage stroomsnelheden is er sprake van vlokvorming. Dit betekent dat de zanddeeltjes elkaar
gaan aantrekken, waardoor er een correctie voor de korreldiameter gegeven moet worden.

Het is bekent dat Van Rijn een hoge drempelwaarde geeft voor het begin van het sedimenttransport. Daarom wordt er bijvoorbeeld in de Boschbeek toch zand verplaatst, terwijl Van

Rijn aangeeft dat de schuifspanningte klein is en er dus geen transport kan plaats vinden.
Bij het vergelijken van verschillende waarden voor het transport vergeleken worden moet
rekening gehouden worden met grote fouten. Een verschil van een factor 3 mag echter nog als
een acceptabele waarde aangenomen worden.
Verschillende resultaten kunnen ook het gevolg zijn van schaalverschillen. Alhoewel de theorie
van Van Rijn toepasbaar is voor beken, zijn de resultaten voornamelijk gebaseerd op kleine

rivieren. In beken is het effect van boomwortels, begroeiing van de oevers etc. veel meer van

invloed op het transport dan in rivieren.
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10.2

AANBEVELINGEN

Bij eventueel verder onderzoek naar dit onderwerp, kan aandacht geschonken worden aan de
volgende punten.
Om een compleet beeld te krijgen van het sedimenttransport kan het nuttig zijn om ook andere
theorieën in kaart te brengen. Eventueel kan er bij Roy Laseroms meer informatie verkregen
worden.
Wanneer het simulatiemodel ISIS beschikbaar is, kan het zandtransport ook op een drie
dimensionale en instationaire manier benaderd worden.

Meer informatie over meetmethoden is ook verkrijgbar bij Waterschap De Dommel en Waterschap De Aa. Zij voeren onderzoek uit in drie beken in Noord-Brabant. Ook gebruikt Rijksuniversiteit Utrecht een methode om zandtransport te meten.
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BIJLAGE 2

B2.1

INLEIDING HYDROLOGIE

INLEIDING

In hoofdstuk 2 en 3 werden veel formules behandeld, waarvoor wellicht enige technische
achtergrond nodig is. Ook voor mensen met een minder technische achtergrond moet het
mogelijk zijn om dit rapport zonder problemen te kunnen lezen. Voor deze doelgroep is deze
bijlage geschreven die een inleiding in de hydrologie geeft.
Hydrologie is de leer van de vloeistoffen. Dit vakgebied kan opgesplitst worden in twee delen,
namelijk de hydrostatica (leer van het evenwicht van de vloeistoffen) en de hydrodynamica
(leer van de beweging van de vloeistoffen). Voor dit rapport is vooral de hydrodynamica van

belang.

B2.2

HYDRODYNAMISCHE BEGRIPPEN

B 2.2.1 Steady en unsteady stromen

Een stroom wordt steady genoemd als de hoogte van de waterkolom en de snelheid niet

veranderenin de tijd. Echter door kleine golfjes en turbulentie veranderen de waterhoogte en
de snelheid voortdurend en heet de stroom unsteady. In de praktijk mag een stroom als steady
worden beschouwdals de waarden schommelen rond een vast punt (Smith, 1975). Deze
aannameis nodig voor de oplossing van de problemen.

B 2.2.2 Laminaire en turbulente stromen

Het verschil tussen een laminaire en een turbulente stroom is goed uit te leggen aan de hand
van de rook van een sigaret. In het eerste stukje gaat de rook recht omhoog. Evenlater gaat
deze gladdestructuurop te bestaan en kringelt de rook chaotisch omhoog.Heteerste stukje,

waarin de rook rustig beweegt is de laminaire stroom.In het tweede stuk vindt een turbulente
beweging plaats. Voor beide stromingen zijn verschillende vergelijkingen ontwikkeld. Omdat in

natuurlijke beken nooit een laminaire stroom optreedt, is voor dit rapport alleen de turbulente
stroming van belang.
B 2.2.3 Stroomlijnen

Een stroomlijn is een lijn die de bewegingsrichting op een bepaald moment aangeeft. Dezelijn
geeft de weg aan die een individueel waterdeeltje zou volgen als de vloeistof steady is. Als de
lijnen convergeren wordt de vloeistof als het ware samengedrukt en gaat de vloeistof
versnellen. In de tegenovergestelde situatie, wanneer de lijnen divergeren, gaat de snelheid van

de vloeistof omlaag. Ook al heeft een stroomlijn te maken met de snelheid van het water, toch
mag deze niet verwisseld worden met een lijn die punten met eengelijke snelheid verbindt (in
het engels isovel genoemd).

B 2.2.4 Wet van behoud van massa

Een van de basiswetten van de natuurkunde is de wet van behoud van massa. Deze wet houdt
in dat de massa van een systeem constant blijft in de tijd. Voor vloeistoffen betekent dat, dat de
inkomende massa gelijk moet zijn aan de uitgaande massa. De massa die bij oppervlak 1 naar

binnen gaat, moer er bij oppervlak 2 ook weer uitkomen. Wanneer oppervlak 2 kleiner is dan
oppervlak 1, zal de uitstroomsnelheid van de vloeistof in punt 2 hoger zijn. Dezerelatie heet
ook wel de continuiteitsvergelijking:
Q=AV,= AV,

(1)

Met:

Q
A
V

= debiet (m/s)
= oppervlak (m’)
= snelheid (m/s)

B 2.2.5 Vergelijking van Bernoulli

De vergelijking van Bernoulli is gebaseerd op een andere basiswet, namelijk de wet van behoud

van energie. Bernoulli stelt dat de energie in twee punten van een stroomlijn aan elkaar gelijk
moet zijn. Hierbij spelen drie energiesoorten een rol: de kinetische energie (E,,,), de potentiele a
energie (E,,,) en de druk energie (E444).
Ekin + Enot + Eru =C

(2)

Wanneerdeafzonderlijke vergelijkingen voor de drukken wordeningevuld ontstaat de
volgende vergelijking:
1
2 +maenh+
mv‘
7
8

Met:
m
v
g
h

= massa (kg)
= stroomsnelheid (m/s)
= valversnelling (9,8 m/s)
= hoogte (m)

p

= druk (N/m’)

p

= dichtheid (kg/m’)

pm
_co
5

(3)

Bernoulli heeft de energiecomponenten uitgedrukt in de energie per eenheid massa. Hiertoe

heeft hij vergelijking (3) gedeeld door (mg). Zo ontstaat de uiteindelijke vorm waarmee de

vergelijking van Bernoulli bekendis:
v?
Nahe

&

ec

PE

4

@

B23

STROMING VAN EEN VLOEISTOF

De stroming van waterin bijvoorbeeld een beek bestaat altijd uit twee delen. Onderaanin de

waterkolom bevindt zich een dun laagje waarin een laminaire stroming plaatsvindt. Deze laag
wordt de visceuze sublaag genoemd. Net als bij de sigaretterook gaat ook deze laag overin
een turbulente stroming. Omdat de turbulente laag veel dikker is dan de laminaire laag, mag de

stroming van water in een beek turbulent genoemd worden.
Snelheidsgradiënt
De beweging van water gebeurt altijd in parallelle laagjes. De snelheid van elk laagje is anders,
maar de bewegingsrichting van elk laagje is wel gelijk. De snelheid van het laagje dat grenst

aan de bodem is bijna nul. Naar boven toe wordt de snelheid groter. Het veranderen van de
snelheid bij het veranderen van de hoogte wordt de snelheidsgradiënt genoemd en wordt
uitgedrukt als dw/dh. Voor de turbulente stroming is dat een logaritmisch profiel. De snelheidsverdeling in de viskeuze sublaag is lineair.

B24

OPTREDENDE KRACHTEN IN EEN STROMING

Schuifspanning

Tussen de over elkaar schuivende laagjes vloeistoftreedt een schuifspanning op. Deze schuifspanning (t) is nodig om een bepaalde massa te bewegen en is gekoppeld aan de snelheid van

die massa:

teen
Met:
u

= dynamische viscositeit (kg/ms)

dv/dh

_= snelheidsgradiënt

|

(5)

De kracht van het bovenliggende laagje op het laagje eronderis positief. De kracht van onderliggende laagjes op bovenliggende is dan natuurlijk negatief.

De dynamische viscositeit zegt iets over hoe gemakkelijk een vloeistof vervormd kan worden.
Wanneer een ijsmachine leeg is, kan de mixer makkelijk ronddraaien. Iets moeilijker wordt dat,
wanneer de machine gevuld is met water. De viscositeit is een maat voor de toenemende
weerstand die de mixer ondervindt.
Naast de dynamische viscositeit bestaat er ook de kinematische viscositeit (v). Deze grootheid
is destijds geïntroduceerd om vergelijkingen te vereenvoudigen en is gelijk aan de dynamische
viscositeit gedeeld door de dichtheid van de vloeistof.
Sleepkracht

Niet alleen tussen twee vloeistoflaagjes treedt een schuifspanning op. Ook tussen bijvoorbeeld

een zandkorrel en de vloeistofstroom. Wanneer de schuifspanning die deze zandkorrel onder-

vindt, geïntegreerd wordt over het oppervlak van de korrel, ontstaat de totale “schuifkracht”.

Deze nieuwe kracht die de zandkorrel ondervindt wanneer deze door het water meegesleept
wordt, heet de sleepkracht.

Liftkracht

Behalve waterdeeltjes of zandkorrels in een stroom, ondervindt ook een vleugel van een
vliegtuig een liftkracht. In onderstaande figuur is een vleugel te zien.
a

Lift

Figuur B 2, Liftkracht bij een vleugel
De stroomlijnen die samen bij de voorkant van de vleugel aankomen, moeten ook weer samen
aan de achterkant bij elkaar komen. De stroomlijnen die boven langs gaan, hebben een langere

afstand af te leggen. Om weer op tijd aan de achterkant te komen, is de snelheid van deze
stroomlijnen groter. In de figuur is dit te zien, omdat de stroomlijnen dichter bij elkaarliggen.
Volgens de wet van Bernoulli moet een toenamein de snelheid gecompenseerd worden met
een afname van de druk. Omdat de druk aan de onderkant nu hogeris dan aan de bovenkant,
ontstaat er een resulterende kracht omhoog; de liftkracht.

BIJLAGE 3

PROGRAMMA VAN RIJN

In deze bijlage wordt het gebruik en de werking van het programmadat van Rijn in Fortran
heeft geschreven, uitgelegd.

Debij dit rapport geleverde discette bevat het programma dat gestart wordt door het typen van
TRANSPOR.EXE. Op het scherm verschijnen de gevraagde invoergegevens. Deze worden

oo IJA

A

N=

hieronder een voor een genoemd en eventueel van enig comentaar voorzien.
. Waterdiepte (m)
‚ Gemiddelde stroomsnelheid (m/s)
. Hoogte van de golven (m)

‚ Trillingsperiode van de golven (s)
Wanneer er geen golvenzijn, wordt bij 3 en 4 nul ingevuld.
‚ Hoek tussen de golfrichting en stroomrichting
- Dso (m)
- Doo (m)

. Valsnelheid van de deeltjes

De valsnelheid moet eerst worden uitgerekend (formule 31).
9. Bodemruwheid als gevolg van de stroming (m)

Hiervoor moeten k, en k, uitgerekend en opgeteld worden (formule 42 en 43).
10. Bodemruwheid als gevolg van de golven (m)
11. Dikte van de menglaag als gevolg van golven (m)
Deze waarde is nul of gelijk aan het referentieniveau.
12. Referentieniveau voor de concentratie (m)
Dit niveau is gelijk aan k, of de helft van de hoogte van de duinen of ribbels.

13.
14.
15.
16.

Kinematische viscositeit (1 10° m?/s)
Dichtheid van het water (1000 kg/m’)
Dichtheid van het zand (2650 kg/m’)
Mengverhouding water en zand
De mengverhouding moet eerst berekend worden met formule 35.

Wanneer al de gegevens ingevoerd zijn, berekend het programma eerst een aantal tussen
resultaten en vervolgens het suspensietransport op een numerieke en geformuleerde manier en
het bodemtransport. Tot slot worden er profielen voor de concentratie, stroomsnelheid en het
transport gegeven als functie van de hoogte. Al de berekende waarden worden opgeslagen in
TRANSPOR. OUTtotdat er een nieuwe berekening uitgevoerd wordt.

Op de hierna volgende pagina’s is de uitdraai van het programma gegeven.

aaan

PROGRAM TRANSP

COMPUTATION OF CONCENTRATION VERTICALS AND SUSPENDED LOAD TRANSPORT
THROUGH NUMERICAL INTEGRATION AND FORMULAE APPROXIMATION

READING INPUT FROM SCREEN AND WRITING TO FILE TRANSPOR.OUT

OPEN (2, FILE=’ TRANSPOR.OUT’ , STATUS=' UNKNOWN’ )
WRITE(2,' (A) ')CHAR(12)

READ (*,*)HS
WRITE(2,*)HS

WRITE(*,'('' TP

WRITE(2,'(’’ TP
READ (*,*)TP

WRITE(2,*) TP
WRITE(*,'('' PHI
WRITE(2,'('' PHI
READ (*,*)PHI
WRITE(2,*) PHI
WRITE(*,‘('’ D50
WRITE(2,'('' D50
READ (*,*)D50
WRITE(2,*)D50
WRITE(*,'(’* D90
WRITE(2,'(’' D90
READ (*,*)D90
WRITE(2,*)D90
WRITE(*,'('' WS
WRITE(2,'('' WS
READ (*,*)WS
WRITE(2,*)WS
WRITE(*,’(‘'‘ RC
WRITE(2,'('' RC
READ (*,*)RC
WRITE(2,*)RC
WRITE(*,'(’' RW
WRITE(2,'('' RW
READ (*,*)RW
WRITE(2,*)RW
WRITE(*,’('' DS
WRITE(2,'(’' DS
READ (*,*)DS

WRITE(2,*)DS
WRITE(*,’(’' A

= PEAK WAVE PERIOD

= PEAK WAVE PERIOD

rryry

[ M ] =
[ M ] =
[S]J-=

[s]-

= ANGLE CURRENT AND WAVES 0-180 [ DEG ]
= ANGLE CURRENT AND WAVES 0-180 [ DEG ]

~

Zs

M/S ]
M/S ] =

~=

111)

a”

WRITE(2,'(’’ INPUT :'',/)')
WRITE(*,'(’' HD = WATER DEPTH [ M ] ==
= WATER DEPTH [{ M ]
WRITE(2,'('' HD
READ (*,*)HD
WRITE(2,*)HD
WRITE(*,'('' UG = MEAN CURRENT VELOCITY [
WRITE(2,'('' UG = MEAN CURRENT VELOCITY [
READ (*,*)UG
WRITE(2,*)UG
WRITE(*,'(’' HS = SIGNIFICANT WAVE HEIGHT
WRITE(2,'('' HS = SIGNIFICANT WAVE HEIGHT

1

aa

LOGICAL BO
DIMENSION RMAT(25,4)
CHARACTER KAR*1

tje)
mryty
mryry
mryry

mryry
mr
'

= MEDIAN PARTICLE SIZE OF BED [ M
= MEDIAN PARTICLE SIZE OF BED [ M
= 90 0/O PARTICLE SIZE [ M ] =
= 90 0/0 PARTICLE SIZE [ M ] =

mryry
mryry

= FALL VELOCITY SUSP. SEDIMENT [M/S ] =
= FALL VELOCITY SUSP. SEDIMENT [M/S] =

‘')’)
'')')

= CURRENT-RELATED ROUGHNESS [ M ] =
= CURRENT-RELATED ROUGHNESS [ M ] =

mryty
mryry

= WAVE-RELATED ROUGHNESS [ M ] =
= WAVE-RELATED ROUGHNESS [ M ] =

myty
mryry

= MIXING LAYER THICKNESS NEAR BED [M]=
= MIXING LAYER THICKNESS NEAR BED [M]=

'')')
'')')

= REFERENCE LEVEL [ M ] =

mryry

mryty

REFERENCE LEVEL [ M ] =

READ (*,*)A
WRITE(2,*)A
WRITE(*,'('' RNU = KINEMATIC VISCOSITY COEFFICIENT [M] =
WRITE(2,'('' RNU

KINEMATIC VISCOSITY COEFFICIENT [M] =

'')')

FLUID DENSITY [ KG/M3 ] =

tje)

READ (*,*)RNU
WRITE(2,*)RNU
WRITE(*,’('’ RHOW = FLUID DENSITY [ KG/M3 ] =

WRITE(2,'(’’ RHOW

READ (*,*)RHOW
WRITE (2 ,*)RHOW

11)1)

:
meyry
0)

WRITE(*,'('' RHOS = SEDIMENT DENSITY [ KG/M3 ] =
WRITE(2,'('' RHOS = SEDIMENT DENSITY [ KG/M3 ] =

1

READ (*,*)RHOS
WRITE(2,*)RHOS
WRITE(*,’(‘’ BETA RATIO SEDIMENT AND FLUID MIXING [ - ]
WRITE(2,’('' BETA = RATIO SEDIMENT AND FLUID MIXING [ - ] =
READ (*,*)BETA
WRITE(2,*)BETA
a

'')')

~
~
ww
~
VY

WRITE(2,'('' A

'')')

INITIALIZING SOME NUMERICAL AND PHYSICAL PARAMETERS

aaa

NN
12
G
= 9.81
PI
4. *ATAN(1. )
DEL=(RHOS -RHOW) /RHOW
RKAP=.4
DSTER=D50* (DEL*G/RNU**2)**(1./3.)

C
C
C

COMPUTATION OF WAVE LENGTH AND WAVE NUMBER

IF(HD.LE.0.)STOP ‘WATER DEPTH .LE. 0’
IF (TP.GT.O. ) THEN
Y=4 .02*HD/TP/TP
POL=1.+Y*(. 6664Y*(.3554+Y*(. 1614¥*(.06324+¥*(.0218+.00654*Y)))))
WAVENR=SQRT (Y**2+Y/POL) /HD
RLS=2 . *PI/WAVENR
ARG=WAVENR*HD
IF (ARG.GT.50.) THEN
ABW=0.
FW=0.
UBW=0.
ELSE
ABW=HS/(2.*SINH(ARG) )
FW=EXP(-6.+5.2*(ABW/RW) **(-0.19))
IF(FW.GT.0.3 )FW=0.3
UBW = 2.*PI/TP*ABW
ENDIF
ELSE
ABW=0.
ABR=0.
RLS=0.
FW=0.
UBW=0.
ENDIF
CRITICAL SHEAR STRESS SHIELDS
IF(DSTER.LE.4. ) THETCR=. 24/DSTER
IF(4. .LT.DSTER.AND.DSTER.LE.10.)THETCR=.14*DSTER**(- .64)

IF(10..LT.DSTER.AND.DSTER. LE. 20. )THETCR=.04*DSTER**(- .1 )
IF(20. .LT.DSTER.AND.DSTER.LE.150.)THETCR=.013*DSTER**( .29 )
IF(DSTER.GT.150.)THETCR=.055
TAUCR=(RHOS - RHOW) *G*D50*THETCR
C
C
G

COMPUTATION OF REFERENCE CONCENTRATION CA

CC=18 , *ALOG10(12.*HD/RC)
FC=0 .24*ALOG10(12.*HD/RC) **(-2)
FC1=0 . 24*ALOG10(12.*HD/3./D90)**(-2)
RMUC=FC1/FC
RMUW=0. 6/DSTER
UST=G**0 . 5*ABS (UG) /CC
DELS=0.
LF(ABW.GT.0.)THEN
DELS=0 . 216*ABW* (ABW/RW) **(-0.25)
ENDIF
HULP10=-UBW/UG
GAMMA=0.
.
IF(HULP10.GE.2.5)HULP10=2.5
IF(O.LE.PHI.AND.PHI.LE.180.)THEN
GAMMA=. 75
IF(PHI.GT.90.)GAMMA=GAMMA+(PHI-90.)/90.*.35
ENDIF
RA=EXP (GAMMA*HULP10) *RC
FCA=0 . 24*ALOG10(12.*HD/RA) **(-2)
IF(DELS.LE.RC/10.) THEN
_ ALFAW=1.
ELSE
ALFAW= (ALOG(30.*DELS/RA) /ALOG(30.*DELS/RC) )**2
ENDIF
TAUC=0 . 125*RHOW*FCA*UG#UG
TAUW=0 . 25*RHOW*FW*UBW*UBW
TAUCEF=RMUC*ALFAW*TAUC
TAUWEF=RMUW*TAUW
TAUCWE=TAUCEF+TAUWEF
THET1=TAUCWE/ (RHOS -RHOW) /G/D50
T=(THET1-THETCR) /THETCR
T=MAX(.0001,T)
CA=0 .015*D50/A*DSTER** (- .3) *T**1.5

Cc
NG POINT X=A
C NUMERICAL INTEGRATION OF U*C OVER VERTICAL, TO STARTI
C

JTAL= 8
NN = JTAL*NN
DYM = CA/NN
DXM = HD/NN
DYX = DYM/DXM
BO = .FALSE.
HULP30=-1.+ALOG(30.*HD/RA)
IF (DELS .GT.0.)THEN
UDEL=UG*ALOG (30. *DELS/RA) /HULP30
ENDIF

Cc
C
G

COMPUTATION OF DERIVATIVE DC/DY OR DC/DX

ABR=MAX(3.*(HS/HD)-.8,1.)
EBW= . 004*DSTER*ABR*DS*UBW
IF (TP.GT.1.E-4) THEN
EMAXW=0 . 035*ABR*HD*HS/TP

a

ELSE
EMAXW=0.
ENDIF
IF(EMAXW. LE. EBW) EMAXW=EBW
EMAXC=0 . 25*RKAP*UST*HD*BETA
C=CA
Z=A
IF(Z.LE.DS) ESW=EBW
IF(Z.GT.DS.AND.Z.LE.0.5*HD) ESW=EBW+ (EMAXW-EBW)*((Z-DS)/
*(0.5*HD-DS) )
IF(Z.GE.0.5*HD) ESW=EMAXW
IF(Z.GE.0.5*HD) ESC=EMAXC
IF(Z.LT.0.5*HD) ESC=EMAXC - EMAXC*(1.-2.*Z/HD) **2
ES=(ESW**2 .4+ESC#*2 .)**0.5
fcc=0.
IF (C.GT.1.E-8) THEN
IF(Z.GE.A) fec=-WS/ES*C*(1.-C)**5.
ENDIF
YPRIME=fcc
FF = 1. /CA*YPRIME
IF(DELS .GT.0.) THEN
UC=UDEL*ALOG (30.*A/RC) /ALOG(30.*DELS/RC)
ENDIF
IF(A.GE. DELS ) UC=UG*ALOG (30. *A/RA) /HULP30
STORAGE OF RESULTS IN MATRIX RMAT

a

RMAT(1,1)=2
RMAT(1,2)=CA*RHOS
RMAT(1,3)=UC
RMAT(1,4)=CA*UC*RHOS
FURTHER INTEGRATION
Y= CA
TERM1=UC*Y
XEND=A
SS=0.
NTEL = 0
IT
= 2

100

CONTINUE
NTEL = NTEL+1
XOLD = XEND
YOLD = Y
IF (-YPRIME .GT. DYX) THEN
Y = YOLD-DYM
IF (Y .LT. 2./3.*YOLD) Y = 2./3.*YOLD
XEND = XOLD+ALOG(Y/YOLD) /FF
ELSE
XEND = XOLD+DXM
IF (XEND .GE. HD) THEN
XEND = HD
BO = .TRUE.
ENDIF
Y = EXP(ALOG(YOLD)+(XEND-XOLD)*FF)
ENDIF
C=Y
Z=XEND
IF(Z.LE.DS) ESW=EBW

IF(Z.GT.DS.AND.Z.LE.O. 5*HD)ESW=EBW+(EMAXW- EBW) *((Z-DS) /
*(O.5*HD-DS))
IF(Z.GE.0.5*HD) ESW=EMAXW
IF(Z.GE.0.5*HD) ESC=EMAXC
IF(Z.LT.0.5*HD) ESC=EMAXC- EMAXC* (1. -2.*Z/HD) **2
ES=(ESW**2 .+ESC*#*2.)**0.5
fec=0.
IF (C.GT.1.E-8) THEN
IF(Z.GE.A) fcce=-WS/ES*C*(1.-C)**5.
ENDIF
YPRIME=fee
FF = 1./Y*YPRIME
IF(DELS .GT.0.)THEN
UC=UDEL*ALOG (30 . *XEND/RC) /ALOG(30.*DELS/RC)
ENDIF
IF (XEND.GE. DELS )UC=UG*ALOG (30. *XEND/RA) /HULP30
TERM2=UC*Y
SS=SS+(XEND -XOLD) * (TERM1+TERM2) /2.
TERM1=TERM2
CG

C

STORAGE OF RESULTS IN MATRIX RMAT

Cc

IF (NTEL .EQ. NN/JTAL.OR.BO) THEN
RMAT(IT, 1)=Z
RMAT(IT, 2)=Y*RHOS
RMAT(IT,3)=UC
RMAT (IT ,4)=TERM2*RHOS
IT = IT+1
= 0
~ NTEL
ENDIF
IF (.NOT. BO) GOTO 100
C
C
C

TRANSPORT ACCORDING TO FORMULA
AA=7.
IF(HD/DS.LE.100.)AA=.7*SQRT(HD/DS )
ZW=0.
FAKTW=0.
IF(TP.GT.O..AND.HS.GT.0.)THEN
ZW=AA* (WS /UG) ** . 9* (UG*TP/HS) **1.05
ZW=MIN(ZW,25.)
RES 3=(A/HD) **ZW- (A/HD) **1. 2
RES4=(1. -A/HD)**ZW*(1.2-ZW)
FAKTW=RES3 /RES4
ENDIF
ZC=WS /RKAP/BETA/UST
ZC=MIN(ZC,25.)
RES1=(A/HD) **ZC- (A/HD) **1. 2
RES2=(1.-A/HD)**ZC*(1.2-ZC)
FAKTC=RES1/RES2

USTER1=SQRT (TAUCEF/RHOW)
SSF=(FAKTC+FAKTW) *UG*HD*CA*RHOS
SBF=0 . 25*DSO*USTERL¥T¥*1 . 5/DSTER**0 . 3*RHOS
= SS*RHOS
SSR
C
C
C

RESULTS OUTPUT TO FILE TRANSPOR.OUT
WRITE(2, ’ (A) ')CHAR(12)
WRITE(2,'('’ PHYSICAL PARAMETERS :'',/)')
WRITE(2,'(’' DSTER = PARTICLE PARAMETER

[

*E10.4)')DSTER

WRITE(2,'('' L
*E10.4) ')RLS
WRITE(2,'('' UBW
#E10.4) ' )UBW
WRITE(2,’('’ ABW
*E10.4)') ABW
WRITE(2,‘('' TAUW
*E10.4)')TAUW
WRITE(2,’('' TAUC
*E10.4)')TAUG

WRITE(2,'('' FW
*E10.4)') FW
WRITE(2,'('' FC
*E1L0.4)') FC
WRITE(2,'('' C
*E10.4)')CC
WRITE(2,'('’ RA
XELO.4) ')RA
WRITE(2,'('' ALFAW
*E10.4)')ALFAW
WRITE(2,'('' TAUCR
XELO.4) ') TAUCR
WRITE(2,'('' UC

= WAVE LENGTH

[LM

J",

= PEAK ORBITAL VELOCITY

[M/s

] "',

= PEAK ORBITAL EXCURSION AT BED

LM

1'',

= WAVE-RELATED BED-SHEAR STRESS

[ N/M2 }

'',

= CURRENT-RELATED BED-SHEAR STRESS [ N/M2 ]

'',

= WAVE-RELATED FRICTION COEFFICIENT[

-

] '',

= CURR-RELATED FRICTION COEFFICIENT[

-

] '',

= CHEZY COEFFICIENT

[MO.5/S] '',

= APPARENT ROUGHNESS

LM

]°',

= WAVE-CURRENT COEFFICIENT

[

-

J,

= CRITICAL BED-SHEAR STRESS

[ N/M2 ] '',

= CURR-RELATED EFFICIENCY FACTOR

[

-

] '',

WRITE(2,'(’' UW

= WAVE-RELATED EFFICIENCY FACTOR

[

-

] "',

WRITE(2,'('' T

= BED-SHEAR STRESS PARAMETER

[

-

]',

*E10.4)’)RMUC

*E10.4)')RMUW
*E1004)')T

WRITE(2,'(///)')
WRITE(2,‘('' NUMERICAL

#E10.4)')SSR

WRITE(2,' (’' FORMULA
*E10.4)')SSF
WRITE(2,’°('!

: SS=SUSPENDED LOAD TRANSPORT [ KG/SM]’’,

: SS=SUSPENDED LOAD TRANSPORT [ KG/SM]'',
[ KG/SM]’',

: SB=BED LOAD TRANSPORT

*E10.4)')SBF
WRITE(2, ' (A) ' ) CHAR(12)

WRITE(2,'('' PROFILES :'',//)')
CONCENTRATION
WRITE(2,'(*' HEIGHT Z
XSPORT'')')
[KG/M3}
[LM]
WRITE(2,'('!

TRAN

VELOCITY

[K

[M/S]

*G/SM2]'')')
DO 200 I=1,IT-1
WRITE(2,'(4(1X,E10.4,5X))’)RMAT(I ,1),RMAT(I ,2),RMAT(I ,3),
* RMAT(I ,4)
200 CONTINUE
C
C
C

RESULTS OUTPUT TO SCREEN

WRITE(*,'(////////////)')
WRITE(*,'('' PHYSICAL PARAMETERS :'',/)')

WRITE(*,'(‘' DSTER = PARTICLE PARAMETER
*E10.4)')DSTER
WAVE LENGTH
WRITE(*,’('' L
*E10.4)')RLS
PEAK ORBITAL VELOCITY
WRITE(*,’('' UBW
*E10.4)’)UBW
PEAK ORBITAL EXCURSION
WRITE(*,'('' ABW
*E10.4)') ABW
WAVE-RELATED BED-SHEAR
WRITE(*,'’('' TAUW

-

[

]°"',

(LM

1'',

[ M/S

J

AT BED

[

}'',

STRESS

[ N/M2 }

M

;

'',

*E10.4)')TAUW
WRITE(*,'('*’ TAUC
*E10.4)’)TAUC
WRITE(*,’('' FW
*E10.4)') FW
WRITE(*,'(/' FC
*E10.4)’)FG
WRITE(*,’('' C
*E10.4)')CC
WRITE(*,'('' RA
*E10.4)')RA
WRITE(*,'('' ALFAW
*E1O.4)' )ALFAW
WRITE(*,'('’ TAUCR
*E1L0.4)')TAUCR
WRITE(*,’('' UC
*E1O.4) ')RMUC
WRITE(*,'('' UW
*E10.4)')RMUW
WRITE(*,/('' To
*E10.4)')T

CURRENT-RELATED BED-SHEAR STRESS [ N/M2 }

''

''

= WAVE-RELATED FRICTION COEFFICIENT[

-

)

= CURR-RELATED FRICTION COEFFICIENT[

-

JJ

[MO.5/S]

= CHEZY COEFFICIENT

''

-{

M

}''

= WAVE-CURRENT COEFFICIENT

{

-

}

= CRITICAL BED-SHEAR STRESS

[ N/M2 ]

= CURR-RELATED EFFICIENCY FACTOR

[

-

]

= WAVE-RELATED EFFICIENCY FACTOR

[

-

}''

= BED-SHEAR STRESS PARAMETER

[

-

}°'

= APPARENT ROUGHNESS

|
,'(///)')
_WRITE(*
:
E(*,‘('' NUMERICAL
WRIT

_*E10.4)')SSR
WRITE(*,' (” ' FORMULA
*E10.4)')SSF
WRITE(*,‘(''

''

SS=SUSPENDED LOAD TRANSPORT [ KG/SM]'',

: SS=SUSPENDED LOAD TRANSPORT [ KG/SM]'',
[ KG/SM]'',-

: SB=BED LOAD TRANSPORT

*E10.4)')SBF
WRITE(*,'(A)')' TYPE C TO CONTINUE :'
READ(*, ' (A) ') KAR
WRITE(*,'(C//////////1/)")

WRITE(*,'('' PROFILES :'’,//)')
CONCENTRATION
WRITE(*,’('' HEIGHT Z
XSPORT'')')
[KG/M3]
[M ]
WRITE(*,'('!

*G/SM2]'')")

VELOCITY
[M/S]

DO 300 I=1,IT-1
WRITE(*, '(4(1X,E10.4,5X))/)RMAT(I ,1),RMAT(I ,2),RMAT(I ,3),
|
* RMAT(I ,4)

300 CONTINUE
STOP 'NORMAL END TRANSPOR'
END

TRAN
[K

ed ON LD WO D= 0 OV

h,ribbel
1,ribbel

60*E10

teller
noemer

VAR

Z
PSI

tau
taucr
T
D*

beta

k,s

k,s!/

k,s’

qc?

C

Ux!

Net eet eet eet eet ee

(kg/ms)
(kg/ms )
(kg/ms )
(kg/ms )

LQ LN LON NN

FOUT
FOUT
FOUT
FOUT

0, 25*E20*E6*E29%(1,5) *E30*%(-0,3)
+E36*E5*E4*E38

0 ,053*(2,65*9,81)*(0,5)*E6*(1,5)*E30%(-0,3) *E29*(1,6)

+E36*E5*E4*E37

3,132*E5/E22
FOUT (m/s)
FOUT (m*0,5/s) 18*@LOG(12*E4/E25)
FOUT (m“0,5/s) 18*@LOG(12*E4/3/E7)
,
3*E8
0
14
*E13/E
20*E13
FOUT
E23+E24
FOUT
1+2*(E18/E19)%*2
FOUT (-)
1000*9, 81*E5*E5/E22/E22
FOUT (N/m2)
1650*9 ,81*E6*0,24/E30
FOUT (N/m2)
(E27-E28)/E28
FOUT (-)
E6*(1,65*9,81/1,0000000E-12)“(1/3)
0
E18/E26/0,4/E19
FOUT
2,5*(E18/E19)*(0,8)*(E37/0,65)*(0,4)
FOUT
E32+E33
FOUT
(E25/E4)*E33-(E25/E4)%*(1,2)
FOUT
(1-(E25/E4) )*E33-(1,2-E33)
FOUT
+E34/E35
FOUT (-)
0 ,015*E6/E25*E29%(1,5)*E30%*(-0,3)
„FOUT (kg/m3 )
+E9/(E12*0 ,0008042*E5*E11*1000)
FOUT (kg/m3)

Deze waarden worden uitgerekend
0000000E-12) )-1)
10*0 ,000001/E8* ( @VWORTEL(1+(0,01*1,65*9 , 81*E8*E8*E8/1,
FOUT (m/s)
Ws
Ux
3,132*E5/E21
FOUT (m/s)

(m)
(m)

corcoef

(min)

(kg)

(m/s)
(m)
(m)
(m)

(s)
(-)

D50 B
D90 B
D50 S
massa
tijd
tijd

snelheid

Deze waarden moeten ingevoerd worden
hoogte
(m)
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