K 444

IN

SUPPLEMENT RAPPORT
ZOUTUITWISSELING TERNEUZEN

3 MAART1952
Ir P. J. Wemeisfelder

RIJV,SVIATI2STAAT
WIDROMETRISCHR AELING
mde
DlRCTU AIJGhB D1ET.
4 bijlageri.

AAgVULLING OP HLT RAPP(: t*OjDEZOEK NAAR 'HET ZOtJTUITSIE*
LINGPROCI IN DE ZLiSLUIZN PL TERNEUZLN DOOR MIDiL VAN
1OOLHEIDSM2INGEN1 .

Ten tijde van de bewerking van de eno1etdnetingen voor
bovengenoemd onderzoek, waren alleen de uitgewerkte zoutnietingen
in de Westsluis beschikbaar. Nu ook de zoutmetingen in de andere
sluizen in uitgewerkte vorm in mijn bezit zijn, is het mogelijk
de uitkomsten daarvan in betrekking te brengen met de snelheidsmetingen.
De door het Arrondissement Terneuzen verstrekte zoutvorticalen zijn groepegewijs gernideld, zodat voorCl•geh-lten in
kolk, kanaal en buitenhaven telkens 1 getal werd verkregen. De
op deze wijze voor de Siiddensluis gevonden waaiden zijn op
het bijbehorende tijdstip uitgezet op bijlage 25'. Op bijlage
25b is hetzelfde gedaan 'voor de Ooatsluie0
Door de punten van het Cl-gehalte binnen en buiten zijn
2 onderling evenwijdige lijnen getrokkon0 Bij de keuze voor
richting en plaats van deze lijnen is ervan ui1egaan, dat de
kolk ri*mmer zouter kan zijn dan het buitcnivater, noch zoeter
dan het kanaal.
Door de punten van de zoutmetingen in de kolk zijn lijnen
etrnhken, overgenomen van bijlage 19 van bovengenoer!1 rapport.
Hierbij gold de overweging, dat gedurende het tijisverloop tussen sluiten bnnendeurezi en openen buitendeuren in het kolkchloorehalte geen verandering op kan treden0 (Ovcrigena dient
de verbindingslijn tussen deze punten louter als steunpunt voor
het oog en is niet van wezenlijk belang, zoals nader zal blijken).
De ef stand tussen de evenwijdige lijnen van binnen- en buitenwater is gelijk 19 00 gesteld, waarna de op bijlage 25a en b
uitgezette zoutmetingen in de betreffende verhouding zijn overgebracht op de bijl 21 en 22 (a&t,,waar zij nu flrect vergelijkbaar zijn niet de snelheidssietingen. 1en ziet dat , evenals bij
de Westsluis het geval wast er een behoorlijke overeenstemming
is met de theoretisch betaalde kromnmen.
De hier en daar vat grotere afwijkingen in de beginwaaie
van /3 wijzen op een minder goed getroffen uitgangswaarde4
Deze waaide werd wel steeds beredeneexd, doch kon niet exact
worden vas-tgesteld0 In § 16 9 blz. 19 van bovengenoeid rapport,
is reeds met een voorbeeld aangetccz3, dat een onjuiste aanname
van /3 voor de Oosteluis na 4 b 5 uur i.ttsterft. Het was een
fictief voorbeeld, ingetekend op de graflek voor 18 April,
bijlage 22 Voor 25 April echter is het uitgangspunt voor de
zoutuitwi saelingskromrne blijkbaer werkelijk onjuist geweest.
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Do zoutmetingen wijken hier sterk af van de ge-tekende lijn,
deze afwijkingen worden veel kleiner bij een hogre beginwaar1e, zoals het dunne streeplijntje aangeeft. Ook
voor andere dagen zou een anlere aanvang&-13 betere aansluiting geven.
Om een inzicht te verkrijgen omtrent aard en grootte
van de afwijking van de zoutmetingen t.o.v. de theoretische
krommen zijn de, op de /-schel overgobrachte utnictingen
van bij-4 2len 22(st)opCer1omen in spreidingsdiagrammen (zie
bijlagen 251 en 250).
In zo' n diagram is eerst de
/3-kron-3e van bijlage
19 getekend, vervolgens is de zoutr3eting v6r openen dairen
op deze kromoe ingeschoven en de volgende meting nh sluiten
deuren met een kruisje ingetekend.
De theoretische kromme loopt tussen de zoutmetingen
door, zij het dat de afwijkingen senen niet 0 opleveren.
Bij de 2dddensluis liggen 7 punten boven en 9 punten borden
de lijn, ge.miidéldo afwijking - 0,55 Bij de øOstslui3 liggen 5 punten boven en 10 punten benelen de lijn, gemiddelde.
afwijking- 2,1». D- eze kleine verschillen zijn van woini
belang en -tonen niet aan, dat de theoretisch afgeleide zoutuitwzzelinrgzlzromae onjuist zou zijn.
De gevonden overeenstemming is teseer opvallend orndat in
de zoutmetingen enige onwaarsehijnhijkheden voorkomen. Het
op bijlage 25a9 1iddens1uis 17 April, met A aangeduide punt
geeft voor het kanaal meer Cl dn in de kQlk; punt B (20 April)
laat het in <Ie kolk zouter zijn dan iiiiten; terwijl bijv. bij
C twee nogal ongelijke CI-gebril-ten zijn aangegeven, die evengroot moeten zijn.
Een en anjer voerde tot de vraag, of de middeling in de
zoutverticalen niet willekeurig was geweest en misschien een
andere mi ideingswij ze betere aansluitingen zou kunnen geven.
Als voorbeeld werden daam 5 2aarden van de Ooztsluis, die
sterk afweken -van de theoretische zoutUitwjS zei i%skromme,
opnieuw gemiddeld. Ofschoon een sfwijkin(j
, blijft, is de aanpassing boter. Voox1 bij D (zie bijlage 25) is de verbeterIng
rxzere1ijk, dit punt is nu gelijk gekomen met L, wat het
geval moest zijn.
Om een te eenzijdige Interpretatie van de zoutmetingen te
on- aan, zijn overigens steeds de door het Arrondissenent
Terneuwn opgegeven cijfers gebruikt. ')e aangehaalde 5 waarden
zijn slechts als voorbeeld ingevoegcl0
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