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Samenvatting
In januari 2010 zijn de fysische omstandigheden onderzocht die een vis ondervind bij
de passage door het gemaal van IJmuiden. Hierbij is gebruik gemaakt van een meetinstrument dat tijdens de doorgang van het gemaal metingen uitvoert:
• Druk (in bar),
• Versnelling (g-krachten) en
• Rotaties van de sensor (omwentelingen per seconde).
De resultaten van het onderzoek zijn vergeleken met een onderzoek waarbij een representatief aantal gemalen in Nederland op dezelfde wijze zijn onderzocht.
Hoewel de zes pompen van het gemaal een groot debiet hebben van elk 403
50 m /sec, zijn de fysieke omstandigheden in de pomp niet extreem. De gemeten
druk tijdens de doorgang van de sensor werd voornamelijk veroorzaakt door de waterdruk. De extra druk, veroorzaakt door de pompen, valt hierbij vrijwel in het niet.
Onderdruk, die schadelijk kan zijn voor vissen, komt weinig voor.
Ook de versnelling en rotaties van de sensor tijdens de passage zijn beperkt. Versnellingen boven de 2 g zijn zeldzaam. Verder draait de sensor maximaal 1 maal per
seconde om zijn as.
De conclusie van het onderzoek is dat het gemaal met betrekking tot de drie gemeten parameters, druk, versnelling en rotatie, geen bedreiging vormt voor passerende
vissen. Dit staat echter los van de fysieke schade die vissen kunnen ondervinden van
de draaiende delen van het gemaal.

1

Inleiding

1.1

Algemeen
Uit eerder onderzoek is gebleken dat er sterfte optreedt onder schieraal en andere
vissen tijdens de passage van gemaal IJmuiden (Kruitwagen, 2008; 2009). In het najaar trekt een deel van de volwassen aalpopulatie naar open zee om te migreren
naar de Sargasso zee, waar de vissen zullen paaien. Tijdens de stroomafwaartse
migratie worden o.a. gemalen gepasseerd, waarbij veel slachtoffers vallen wanneer
de vissen in contact komen met de sneldraaiende schoepen (Spierts et al., 2008). Zo
kunnen vissen door leid- of rotorschoepen geraakt worden en direct sterven. Ook kan
sterke onderdruk een kapotte zwemblaas veroorzaken waardoor vissen na verloop
van tijd sterven. Vismortaliteit is niet alleen afhankelijk van het type pomp maar ook
van de vissoort.
Rijkswaterstaat Noord-Holland, heeft VisAdvies verzocht met behulp van de Sensor
Fish (“SF”), onderzoek te doen naar de natuurkundige krachten waaraan vissen worden blootgesteld worden tijdens de passage van het gemaal IJmuiden. Op 7 en 26
januari 2010 is de “SF” ingezet om pomp 4 en 5 van gemaal IJmuiden te onderzoeken.
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1.2

Fysische effecten op vis

1.2.1

Druk
Toename van druk
Uit verschillend onderzoek naar drukverlopen in turbines, komt naar voren dat de
gemeten druk in de turbine’ s geen directe schade tot gevolg hebben voor passerende vissen (Glenn et al.,1997). Plotselinge toename van druk, zelfs in hogere mate
dan gemeten in turbines, resulteerde niet in mortaliteit onder passerende vissen. Een
punt van zorg is de plotselinge toename van druk met betrekking tot het drijfvermogen van vissen. Plotseling toename van druk kan door de vis niet direct worden gecompenseerd met de zwemblaas. Dit heeft als gevolg dat vissen min of meer afzinken en in mindere mate in staat zijn om te manoeuvreren. Mogelijk hebben deze vissen een grotere kans om te worden geraakt door de waaier van de pomp. Het zinkende effect kan door de vis worden opgevangen door actief omhoog te zwemmen.
Onduidelijk is in hoeverre vissen in staat zijn dit te doen tijdens de passage van een
turbine.
Afname van druk
Plotselinge afname van druk is een grotere zorg (Glenn et al., 1997). Het probleem is
niet zozeer de absolute druk maar meer het drukverschil tussen de druk in de pomp
en de druk waarop de vis is geacclimatiseerd. Bij een plotselinge afname van 1 bar
(d.i. de atmosferische druk op zeeniveau) naar 0,3 bar zullen vissen problemen ondervinden door plotselinge expansie van de zwemblaas. Vooral vissen zonder open
verbinding tussen de zwemblaas en de maag (physoclisten) kunnen de lucht niet laten ontsnappen. Uitzonderingen zijn jonge vissen, salmoniden, karpers en aal die
deze verbinding nog wel hebben (physostome vissen). Een daling in de druk van
40% etn opzichte van de buitenlucht, kan er al toe leiden dat vissen het bewustzijn
verliezen. Een gevolg is dat de kans op predatie aan de uitstroomzijde van het gemaal aanzienlijk vergroot (Glenn et al., 1997).

1.2.2

Versnelling en rotatie
In alle gemaalpompen is de stroming turbulent als gevolg van randeffecten en oppervlakteruwheid van structuren. De mate van turbulentie vormt een schadefactor doordat vissen gedesoriënteerd en beschadigd raken. Desoriëntatie leidt tot een verhoogde kans op predatie door roofvissen en vogels.
Naast de gevolgen van turbulentie leiden hoge tegengestelde stroomsnelheden tot
sterke wrijvingskrachten die op de vis worden uitgeoefend (shear stress). Tegengesteld stromende watermassa’s werken hiermee als een schaar. Deze krachten treden
vooral op in de nabijheid van de bewegende delen van de pomp. Schade die als gevolg hiervan bij vis ontstaat kan o.a. bestaan uit schubverlies, aantasting van slijmlaag, verpletteren van interne organen, interne bloedingen, oogbeschadiging (uitscheuren, eruit springen, bloeding), oogverlies en bloedende kieuwen (Turnpenny et
al., 1992). Germonpré et al., (1994) noemen een specifiek kenmerk betreffende de
inversie van kieuwbogen. Als de kieuwbogen openstaan kan de kracht hierop voldoende zijn om de kop van het lijf te rukken.
De weerstand tegen shear is soortafhankelijk. Experimenten door Turnpenny et al.
2
(1992) toonden aan dat haringachtigen al bij lage wrijvingsweerstand (206 N/m )
sterfte vertoonden binnen 1 uur. Daarentegen vertoonden alen bij de hoogste wrij-

5
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vingsweerstand (tot 3.410 N/m ) geen schade, anders dan wat slijmverlies, of enige
uitgestelde sterfte (7 dagen). Salmoniden vertoonden een grotere schade bij hogere
wrijvingsweerstand, en hadden tot 10% uitgestelde sterfte na 7 dagen. Naar verwachting zal ook lengte en levensstadium een rol spelen bij de weerstand tegen wrijvingskrachten.

1.3

Onderzoekslocatie
Gemaal IJmuiden is voorzien van 6 elektrisch aangedreven pompen ten behoeve van
de waterhuishouding in West-Nederland (figuur 1.1). Het huidige gemaal stamt uit
1975 en bestond tot dusver uit vier grote pompen van Flowserve (voorheen Stork
3
Pompen) met een gezamenlijke maalcapaciteit van 160 m /s. In 2004 zijn er twee
nieuwe maalgangen aangelegd. Deze zijn uitgerust met pompen met een capaciteit
3
van 50 m /s (figuur 1.2). Alle pompen bestaan uit een open cilindrisch huis waarin de
elektromotor, de rotor en de stator zijn ondergebracht. Een pompwaaier (diameter:
4m) zorgt ervoor dat het water door het open cilindrische huis wordt verpompt.

figuur 1.1

Noordzeekanaal zijde van het gemaal bij IJmuiden.

figuur 1.2

Een van de zes geïnstalleerde horizontale onderwater schroefpompen van gemaal IJmuiden
3

(maximale capaciteit: 50 m /s). Links: schets van de pomp (Bron: Nijhuis pompen); rechts: foto pomp (Bron: www.kombuispraat.com). De laatst geïnstalleerde pompen hebben 5 rotorbladen i.t.t de hier afgebeelde 4 rotorbladen.

De pompen hebben een beperkte opvoerhoogte tot circa 1,5 m, draaien met een toerental van ca. 60 – 50 omwentelingen/min. Het gemaal beschikt daarmee over drie
maal twee dezelfde pompen, die verschillen qua capaciteit, schakelmogelijkheden,
maximale opvoerhoogte en energieverbruik bij een bepaald debiet. Wanneer alle
©
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3

pompen op vol vermogen draaien wordt er in totaal 260 m /s water naar zee gepompt. In de bijlage staat een dwarsdoorsnede van het gemaal.

1.4

Vraagstelling
Met behulp van de “SF”, is onderzocht aan welke natuurkundige krachten vissen
3
3
worden blootgesteld tijdens de passage van pomp 4 (40 m /s) en pomp 5 (50 m /s)
van gemaal IJmuiden. Het onderzoek maakt deel uit van een breder onderzoek dat
als doel heeft om de intrek en uittrek van trekvissen bij het gemaal- spui- en
scheepssluizencomplex in IJmuiden te verbeteren. Vanaf 2007 is het project vooral
gericht op het voorkomen van schade aan uittrekkende schieraal door het gemaal.
Centraal in het huidige onderzoek staan de volgende vragen:
1. Aan welke
• Barometrische druk,
• Versnelling en
• Rotaties
worden vissen blootgesteld bij passage van pomp 4 en 5 bij vol vermogen en bij half
vermogen?
2. Welke mogelijke impact hebben de drie bovengenoemde natuurkundige krachten op
de anatomie en fysiologie van een passerende vis?

7
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Materiaal en methode

2.1

Sensor Fish ("SF")

2.1.1

Techniek
De "SF" is een meetinstrument dat tijdens de passage door het gemaal metingen uitvoert (figuur 2.1). Tijdens de passage worden:
• Druk,
• Versnelling en
• Rotatie gemeten.

figuur 2.1

Links: schematische voorstelling van een "SF"; rechts: de accelerometer (boven) en
pressure transducer (beneden) zoals deze in de "SF" aanwezig zijn (Bron:
www.SonicConcepts.com).
De "SF" is oorspronkelijk ontwikkeld, door het bedrijf SONIC CONCEPTS INC om de
condities, tijdens passage van vis door waterkrachtcentrales (wkc’ s) vast te leggen.
In de VS is er een landelijke database met deze informatie over een groot aantal
wkc’s. De "SF" is één keer ingezet om de condities tijdens passage van vis door een
pompstation vast te leggen. Het betrof het Grand Coulee Dam pompstation aan de
Columbia rivier (Carlson et al., 2005, zie ook paragraaf 2.1.2). Het gehele "SF" pakket bestaat uit:
• "SF";
• infrarood modem;
• oplaadstation, en
• software (figuur 2.2).
De belangrijkste kenmerken van de "SF" zijn weergegeven in figuur 2.3. De "SF"
meet versnellingen in X- Y- en Z-richting (100 g’ s), rotaties (1080 graden/sec) en
drukken (max. 10 atm.).
Een g-kracht is een versnelling die wordt uitgedrukt in de gravitatieversnelling. Eén
2
‘g’ correspondeert met de zwaartekrachtsversnelling op aarde (9.81 m/s ). Gkrachten boven de 9 leiden bij de mens tot verlies van bewustzijn en boven de 14 tot
de dood.
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figuur 2.2

Linksboven: infrarood modem om data "SF" ‘uit te lezen; linksonder: een exemplaar
van de "SF"; rechts: oplaadstation.’

figuur 2.3

Kenmerken van de "SF".
De sensoren voeren met een frequentie van 2000 keer per seconde een meting uit
gedurende maximaal 4 minuten (466.000 dataregistraties). De "SF" is gewichtsloos in
water (‘neutrally buoyant’) en stroomt eenvoudig mee door pompen en leidingen. De
elektronica van de "SF" is omhuld door een waterdichte polycarbonaat behuizing. Data overdracht vanuit de "SF" gaat via het infrarood modem (zie figuur 2.2, rechts). Na
passage door een pomp dient de "SF" te worden opgevangen en kunnen de gegevens worden uitgelezen. Na het opladen is de "SF" weer klaar voor gebruik.

2.1.2

Eerdere studie
3

De "SF" is toegepast bij de Grand Coulee Dam pompstation (3.665 m /min, 120 m
opvoerhoogte) aan de Columbia rivier, VS (Carlson et al., 2005, figuur 2.4). Doel van
het onderzoek was om de condities (druk, versnelling en turbulentie) voor passage
van vis door de pomp en opvoerleiding vast te leggen. Ook werd onderzoek gedaan
naar botsingskansen en mechanische schade aan vis. In het onderzoek werd gecon9

©

VisAdvies BV

stateerde dat de overlevingskans voor vis rond de 90% zou liggen, zonder daarbij
overigens de effecten van druk mee te nemen.

figuur 2.4

Grand Coulee Dam en pompstation (rood omcirkelt) Installatie om "SF" los te laten.
In de schematische doorsnede van het pompstation en de opvoerleiding (figuur 2.5)
is de route te zien die de "SF" moest afleggen (1-5) op weg naar een hoger gelegen
meer (6). figuur 2.6 laat het drukverloop (zwarte lijn) en de acceleratie (rode lijn) door
de pomp en opvoerleiding zien (1-6 correspondeert met de nummering zoals vermeld
in figuur 2.5). Wanneer de "SF" door de pomp (2-3) gaat ontstaat er eerst een onderdruk, waarna een zeer snelle stijging van de druk volgt (4) tot een niveau waarop de
druksensor geen bereik meer heeft (> 10 atm.). Tenslotte volgt een drukdaling wanneer de "SF" door de opvoerleiding omhoog stroomt, totdat atmosferische druk wordt
bereikt wanneer de opvoerleiding eindigt in het buitenwater (5-6)

figuur 2.5

©

Dwarsdoorsnede pompstation bij Grand Coulee Dam
Ook is duidelijk te zien dat er enorme versnellingen wordt bereikt met name bij passage door de pomp.
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figuur 2.6

Druk en acceleratie bij passage van de "SF" door pompstation en opvoerleiding
Grand Coulee Dam
Er werd geconcludeerd dat vis een hoge overlevingskans zou hebben bij passage
door de pomp en de opvoerleiding doordat een relatief lage botsingskans en lage
turbulentie bij passage optrad. Hoewel sprake was van een grote overgang in druk,
van 0,5 naar meer dan 10 atm., werd dit niet als schadelijk voor vis beoordeeld. Vis is
over het algemeen goed bestand tegen plotselinge overgang van lage naar hoge
druk. Vis is meer kwetsbaar voor plotselinge overgang van hoge druk naar lage druk.
Hierbij geven Carlson et al (2005) een grens voor schadelijke effecten van lage druk
wanneer deze 60% bedraagt van waaraan een vis is geacclimatiseerd. Is de druk lager, dan ontstaan allerlei vormen van schade zoals gescheurde zwemblazen en
haarvaten, luchtbellen in bloed, weefsel en ogen etc. Wat de hoge versnelling met de
vis doet wordt verder in Carlson et al. (2005) niet besproken.
In de situatie bij gemaal IJmuiden zal een dergelijke overdruk ook niet voor de hand
liggen gezien de beperkte opvoerhoogtes. Plotseling optredende onderdruk kan wel
optreden, dus een beeld van het drukverloop is belangrijk voor de evaluatie van
schade aan vis. Turbulentie bij pompen met hoog toerental kan schade veroorzaken
evenals shear (tegengestelde waterstromingen die als een schaar werken).

tabel 2.1

11

Overzicht van de uitgevoerde experimenten.
datum

Pomp nr.

Vermogen

Debiet m3/sec

experiment nr.

7-1-2010

4

Vol

50

1

7-1-2010

4

Vol

50

2

26-1-2010

5

Half

25

1

26-1-2010

5

Half

25

2

26-1-2010

5

Vol

50

1

26-1-2010

5

Vol

50

2

26-1-2010

4

Half

31

1

26-1-2010

5

Half

31

2
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2.2

Veldwerk
Het onderzoek heeft plaatsgevonden op 7 en 26 januari 2010. Een overzicht van de
experimenten staat in tabel 2.1. Hierin is aangegeven bij welke pomp de “SF” is ingezet en met welk debiet.

2.3

Uitvoering
Om te voorkomen dat de "SF" voor het gemaal aan het oppervlak blijft drijven, is gebruik gemaakt van een lanceerbuis. De "SF" werd door middel van waterdruk door de
buis geblazen tot in de hoofdstroom van het gemaal. De "SF" werd voorzien van neontape en een chemisch lichtstaafje (figuur 2.7), zodat het apparaat achter het gemaal eenvoudig kon worden teruggevonden.

figuur 2.7
2.3.2

Gebruikte "SF" met neontape..

Kans op verlies "SF"

figuur 2.8

Voorbeeld van 2 kapot geslagen dum-

Vooral bij kleinere pompen met een hoge
toerental, is de kans op schade aan de "SF"
reëel. Voorafgaand aan het eigenlijke experiment, werden 10 dummy exemplaren doorgevoerd om de kans op schade in te schatten
(figuur 2.8). Uitgangspunt is dat minimaal 8
dummy’s het gemaal ongeschonden moeten
kunnen passeren alvorens het origineel werd
doorgevoerd. Naast het inschatten van het
risico op verlies van de "SF", geeft dit experiment inzicht in de directie fysieke schade die
het gemaal aan kan brengen aan vis. Voor elk
pompscenario en bij elke pomp (4 en 5) werd
de "SF" 2-3 keer door het gemaal gevoerd.

my’s na passage door een gemaal.
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2.3.3

Analyse
De analyse is uitgevoerd aan de hand van het verloop van de gemeten parameters in
de tijd. De tijdspanne dat de "SF" metingen uit kan voeren is instelbaar en is in dit
geval ingesteld op 120 seconde. De tijdreeksen bevatten informatie op verschillend
detailniveau.
1. Een beeld van de gebeurtenissen tijdens de passage door alle aan- en afvoerleidingen en de pomp van het gemaal. Afhankelijk van de grote van het gemaal speelt
zich dat af gedurende 10 tot 120 seconden. Voor gemaal IJmuiden was dit ca 60 seconden
2. Een beeld van de gebeurtenissen van vlak voor tot vlak na het passeren door de
pomp van het gemaal. Deze gebeurtenissen spelen zich binnen enkele seconden af.

figuur 2.9

15.2

14.7

14.2

13.7

Druk (bar)

Beide aspecten zijn in het rapport grafisch gepresenteerd op een bijbehorende tijdas.
Een belangrijk gegeven is de snelheid waarmee de
druk in het gemaal varieert. De grootste schommelin1.2
gen zijn te verwachten ter hoogte van de pomp waar
de druk vlak voor de pomp eerst afneemt en daarna
weer toeneemt door de opstuwing van het water. Een
1.0
voorbeeld staat in figuur 2.9. Voor de berekening is
de duur van de toename van de druk gedeeld door
de tijdsduur van de toename, met als uitkomst een
0.8
drukverhoging per seconde. Dezelfde berekening is
uitgevoerd voor de afname van de druk. Duidelijk is
Tijd (sec)
dat deze gebeurtenissen zeer kortstondig zijn, maar
niettemin van invloed kunnen zijn op de zwemblaas
Verloop van de druk tijdens van de vis. Zelfs physostome vissen kunnen in dit
het passeren door de pomp.
tijdsbestek geen lucht uit de zwemblaas laten ontsnappen en lopen mogelijk schade op door de plotselinge expansie van de zwemblaas.
In 2009/2010 is de "SF" ook ingezet bij een groot aantal andere gemalen. Dit als onderdeel van een breed onderzoek naar de schade, die verschillende typen gemalen
bij vis aan kunnen brengen. De selectie die is gemaakt, wordt representatief geacht
voor de gemalen in Nederland. De resultaten van dit onderzoek (Kemper en Spierts,
2010) dienen als referentie voor de resultaten van het onderzoek bij gemaal IJmuiden.

13
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Resultaten en discussie
Ter voorbereiding zijn bij beide pompscenario’ s in totaal 13 dummy’s door de
pompen gevoerd. Hiervan zijn er 10 stuks onbeschadigd teruggevonden. Naar aanleiding hiervan is besloten om de originele "SF" door te voeren. Bij de 10 experimenten die zijn uitgevoerd, is uiteindelijk één "SF" verloren gegaan.
De experimenten zijn bij elke pomp en debiet, twee of driemaal uitgevoerd. Voor zover de resultaten van één en hetzelfde experiment gelijk waren, is steeds één dataset
gepresenteerd. Alleen bij het experiment bij pomp vier (vol vermogen) zijn twee sets
gepresenteerd gezien het grote verschil tussen de eerste en de tweede meting.

3.1

Pomp 4

3.1.1

Half vermogen (31 m3/s)
Een overzicht van de resultaten is te vinden in de bovenste grafiek van figuur 3.2. In
deze figuur is een overzicht gegeven van het verloop van de resultaten gedurende de
totale passage van de "SF" door het gemaal. De y-as waarde is hierbij relatief. Dit wil
zeggen dat de maximaal gemeten waarde van elke meetserie op 100% is gesteld.
Zodoende is de trens van elke meetserie (druk, rotatie en versnelling) in één figuur
en op dezelfde tijdas zichtbaar is. In de drie grafieken aan de onderzijde van figuur
3.2 kan de absolute waarde van de metingen worden afgelezen.
•
•

figuur 3.1

De blauwe cirkel geeft het moment aan dat de "SF" via de lanceerbuis in de
pompopening wordt geblazen, wat resulteert in een drukverhoging.
Het rode kader geeft het moment aan dat de pomp wordt gepasseerd. Dit
moment wordt voor elke meting in detail weergegeven in de drie grafieken
onder aan figuur 3.2.

Zijaanzicht/dwarsdoorsnede gemaal IJmuiden.

In figuur 3.1 is in een dwarsdoorsnede van een pomp globaal aangegeven welke locaties corresponderen met de blauwe cirkel en het rode kader in figuur 3.2.
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Druk / versnelling / rotatie

Druk
Versnelling
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Verloop van rotatie, versnelling en druk in de tijd bij pomp 4 bij half vermogen.
In tabel 3.1 is een cijfermatig overzicht gegeven van de belangrijkste resultaten. Opgenomen zijn de maxima, zoals deze tijdens de totale passage door het gemaal zijn
waargenomen. Tevens is de druk toe- en afname bepaald op het moment dat de
pomp wordt gepasseerd en de duur van de toe- en afname. Om deze toe- en afname
te kunnen vergelijken met andere experimenten is de toename per seconde berekend.

tabel 3.1

Overzicht van de belangrijkste meetresultaten tijdens de passage door pomp 4 van
het gemaal bij half vermogen.
Maximum tijdens passage
Druk-toename pomp
Duur druk-toename (sec)
Druk-toename/sec
Druk-afname pomp
Duur druk-afname (sec)
Druk-afname/sec

Rotatie (omw/sec.)
4.8

Versnelling (g)
3.1

Druk (bar)
1.30
0.10
0.20
0.50
0.05
0.10
0.47

Het passeren door de pomp geeft vrijwel geen aanleiding tot een snelle rotatie of een
grote versnelling van de "SF" . Alleen de druk neemt iets af vlak voor de pomp door
de zuigende werking en neemt daarna toe als het water wordt weggestuwd.
Het verloop in de druk tijdens de passage door het gemaal wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de waterdruk als gevolg van de diepte waarop de "SF" zich bevindt.
Ook na het passeren van de pomp blijven rotaties en versnellingen beperkt. De resultaten geven niettemin aan dat het water in dit deel van het gemaal turbulent is.

15

©

VisAdvies BV

Vol vermogen (50 m3/s)

3.1.2

Dit experiment is tweemaal uitgevoerd met verschillende resultaten, zodat beide zijn
gepresenteerd.
Run I.
Opvallend tijdens het eerste experiment is de grote versnelling die werd ondervonden
bij het passeren van de pomp. Gezien de korte duur van de versnelling kan de enige
verklaring zijn dat de "SF" werd geraakt door één van de waaiers van de pomp. Opgemerkt moet worden dat de grote versnelling van 55 g niet representatief is voor de
kracht die een vis in deze omstandigheden zal ondervinden. De hardheid van de "SF"
brengt met zich mee dat deze van de waaier afketst. Dit zal nooit in die mate gebeuren met een “zachte” vis, zodat de krachten lager zullen blijven. Dit staat overigens
los van de fysieke schade die een vis zal ondervinden ten gevolge van een botsing
met de waaier.
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Verloop van rotatie, versnelling en druk in de tijd bij pomp 4 bij vol vermogen, tijdens
de eerste run.

De aanvaring van de "SF" met de waaier wordt bevestigd door de relatief snelle rotatie en de snelle toe- en afname van de druk, op dat moment. Hoewel de druk maar
zeer kortstondig varieert is de verandering per tijdseenheid hoog. Uittreemoment
"SF" is naar schatting op T= 25,5 sec, oftewel 15 sec na het passeren van de rotor.
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tabel 3.2

Overzicht van de belangrijkste meetresultaten tijdens de passage door pomp 4 van
het gemaal bij vol vermogen.
Rotatie (omw/sec.)
6.0

Maximum tijdens passage
Druk-toename pomp
Duur druk-toename (sec)
Druk-toename/sec
Druk-afname pomp
Duur druk-afname (sec)
Druk-afname/sec

Versnelling (g)
55.4

Druk (bar)
1.47
0.21
0.03
8.58
0.23
0.03
9.37

Run II
De tweede passage van de "SF" wijst er verder op dat tijdens de eerste passage een
botsing met de waaier heeft plaatsgevonden. De grootste versnelling komt nu buiten
het pomphuis voor en is maximaal 4.1 g. Door het uitblijven van een botsing is de totale passage mogelijk ook sneller dan bij de eerste. Uittreemoment "SF" is naar
schatting op T= 24,5 sec, oftewel 12,5 sec na het passeren van de rotor.
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Verloop van rotatie, versnelling en druk in de tijd bij pomp 4 bij vol vermogen, tijdens
de tweede run.
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tabel 3.3

Overzicht van de belangrijkste meetresultaten tijdens de passage door pomp 4 van
het gemaal bij vol vermogen.
Rotatie (omw/sec.)
4.4

Maximum tijdens passage
Druk-toename pomp
Duur druk-toename (sec)
Druk-toename/sec
Druk-afname pomp
Duur druk-afname (sec)
Druk-afname/sec

3.2

Pomp 5

3.2.1

Half vermogen (25 m3/s)

Versnelling (g)
3.3

Druk (bar)
1.50
0.08
0.05
1.60
0.05
0.03
1.86

Aan de hand van de druk is niet met zekerheid vast te stellen wanneer de pomp
wordt gepasseerd. Het rode kader is dan ook een inschatting, mede op basis van de
(geringe) toename in de versnelling op dat moment.
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Verloop van rotatie, versnelling en druk in de tijd bij pomp 5 bij half vermogen.
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tabel 3.4

Overzicht van de belangrijkste meetresultaten tijdens de passage door pomp 5 van
het gemaal bij half vermogen.
Rotatie (omw/sec.)
3.0

Maximum tijdens passage
Druk-toename pomp
Duur druk-toename (sec)
Druk-toename/sec
Druk-afname pomp
Duur druk-afname (sec)
Druk-afname/sec

Druk (bar)
1.33
0.09
0.25
0.35
0.03
0.17
0.15
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tabel 3.5
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Verloop van rotatie, versnelling en druk in de tijd bij pomp 5 bij vol vermogen.

Overzicht van de belangrijkste meetresultaten tijdens de passage door pomp 5 van
het gemaal bij vol vermogen.
Maximum tijdens passage
Druk-toename pomp
Duur druk-toename (sec)
Druk-toename/sec
Druk-afname pomp
Duur druk-afname (sec)
Druk-afname/sec
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3.3

Vergelijking met referentie gemalen.
In figuur 3.7 en figuur 3.8 zijn de resultaten van de vier experimenten bij gemaal IJmuiden, vergeleken met 14 referentiegemalen. Deze gemalen worden representatief
geacht voor een groot aantal type gemalen in Nederland.
Omwentelingen/sec

figuur 3.7
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Vergelijking van de resultaten bij het gemaal IJmuiden met 14 verschillende gemalen.
Deze 14 referentiegemalen worden geacht representatief te zijn voor een groot aantal
type gemalen in Nederland.
De meeste rotaties komen voor na het passeren van de pompen en geeft de mate
van turbulentie weer. Vergeleken met de andere gemalen is de (maximale) turbulentie gemiddeld of net onder gemiddeld. Ook de druk toe- en afname in de pomp is niet
bijzonder hoog vergeleken met de andere gemalen. Zoals zou mogen worden verwacht, is de toe- en afname van de druk ter hoogte van de pomp, bij vol vermogen
groter dan bij half vermogen. Dit geldt voor beide pompen.
Wat betreft de g-krachten in het gemaal van IJmuiden, zijn deze laag ten opzichte
van de referentie gemalen. Hierbij de hoge g-kracht, ten gevolge van de botsing van
de “SF” met de waaier, buiten beschouwing gelaten. De maximaal waargenomen
druk in IJmuiden is gemiddeld. Met nadruk wordt er nog eens op gewezen dat de
druk in het gemaal in hoofdzaak wordt bepaald door de diepte van de aan en afvoerleidingen. Een bijdrage van de pompen aan de totale druk is meestal zeer beperkt.
Dit gaat zeker op voor de pompen van IJmuiden.
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Versnelling (G)

figuur 3.8
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Vergelijking van de resultaten bij het gemaal IJmuiden met 14 verschillende gemalen
met betrekking tot de versnelling en de maximaal waargenomen druk in het gemaal.

Conclusies
Het verloop in de druk wordt in hoofdaak bepaald door de waterdruk op de "SF". Afhankelijk van de exacte weg die de "SF" door het gemaal aflegt en de stand van het
buitenwater. Het aandeel in de druk, veroorzaakt door het gemaal, is zeer beperkt.
Als de druk al schade toebrengt aan vis, dan zal het vooral worden veroorzaakt door
snelle variaties in druk. Vooral een snelle afname in druk kan letsel aanbrengen aan
de zwemblaas door plotselinge expansie.
Vergeleken met de referentie gemalen zijn de waargenomen versnellingen in het
gemaal van IJmuiden zeer beperkt. In het geval dat de "SF" door de waaier werd geraakt, was de versnelling bijzonder groot. De versnelling die in dat geval optreed is
niet van groot belang, aangezien de vis zal sterven door de botsing en niet door de
versnelling.
In vergelijking met andere gemalen, kunnen de gemaalpompen niet als visonvriendelijk worden gekwalificeerd. We spreken hier echter niet over de directe schade die
door de ronddraaiende delen aan de vis kan worden toegebracht.
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