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Samenvatting 

Het overvloeiwater dat tijdens het baggeren met sleephopperzuigers het schip langs de 

overvloei verlaat, bevat zeer fijne sedimentdeeltjes die niet bezinken in het beun van het schip. 

Het sediment dat zo vrijkomt, vormt een sedimentpluim in het water en wordt een 

baggerpluim genoemd. De manier waarop zo’n baggerpluim zich gedraagt en de 

eigenschappen ervan moeten voorspeld en begroot worden zodat de opgelegde grenswaarden 

ter bescherming van het milieu niet overschreden worden. Tot op vandaag is het gedrag van 

baggerpluimen echter slechts bij benadering gekend. 

 

Aan de hand van proeven uitgevoerd in een stroomgoot van het Laboratorium voor 

Hydraulica wordt een criterium opgesteld om pluimen op te delen in passieve pluimen en 

dynamische pluimen. Verder wordt de invloed van de achtergrondstroming, de 

uitstroomsnelheid en de concentratie op de experimentele pluim bestudeerd in een geschaalde 

proefopstelling en worden de bekomen trajecten, de snelheidsprofielen en de 

concentratieprofielen van elke experimentele pluim vergeleken met de theorie van Fischer en 

de methode van Lagrange. 

Trefwoorden 

Overvloeiverlies, baggerpluimen, turbulente snelheidsmeting, concentratiemeting, 

entrainment 
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Abstract Dredging plumes are a known phenomenon during a 

dredging process where overflow loss flows back into the sea and 

forms a buoyant sediment plume with characteristics depending 

for example on the density difference between the seawater and 

the sediment-water mixture. The behavior of the plume when the 

parameters are changed is only known approximately to date. 

Based upon tests performed in the Hydraulics Laboratory in 

Ghent certain criteria are derived to compare passive plumes 

and dynamic plumes. The influence of the initial plume velocity, 

the velocity of the ambient crossflow and the density of the plume 

on the path of the plume, the velocity profile and the 

concentration profile is also investigated for every plume. These 

measurements are compared to the theory of Fischer and the 

method of Lagrange. 

Keywords overflow loss, dredging plumes, turbulent velocity 

measurements, turbulent concentration measurements, 

entrainment 

 

I. INTRODUCTION 

Many coastal engineering projects require the use of a 

dredging and land reclamation process. Today, the conditions 

related to the effects on the environment are getting more 

stringent. The sediment spreading into the seawater because of 

the overflow loss needs to be measured and predicted to 

demonstrate that it doesn’t exceed the criteria. Part of the 

sediment will sink to the bottom like a plume or a jet. 

Depending on the conditions and characteristics of the 

suspended material, a density current or turbulent mixture can 

appear which can lead the sediment to a passive plume. Under 

which conditions a passive plume is formed is only known 

approximately to date.  

Several tests performed in the Hydraulics Laboratory in 

Ghent should give some insight on the behavior of a sediment 

plume acting like a density current upon which gravity is the 

dominant force. Two different kinds of entrainment occur. 

The effect upon which the ambient fluid is mixed with the 

sediment plume and causes a characteristic widening is called 

shear entrainment. The other one is forced entrainment upon 

which the typical Gauss profile is changed and two mirrored 

currents appear. The goal is to investigate the influence of 

changing parameters on the plume characteristics. 

II. DREDGING PLUMES: THEORETICAL MODELS 

A. General 

Dredging plumes released from the overflow pipe of a 

dredger can be calculated by theoretical jet and plume models 

described in literature.  

A jet is a discharge of fluid driven by a continuous source of 

momentum and a plume is a fluid motion driven by a 

continuous source of buoyancy. A dredging plume is a typical 

example of a buoyant jet. It’s a combination of a jet and a 

plume and it’s driven by both momentum and buoyancy 

forces. 

B. Asymptotic mathematical jet and plume models  

A similar theory for the prediction of turbulent velocities 

and concentrations at a specific position in a plume, a jet or a 

buoyant jet is described in Fischer et al. (1979) and Lee & 

Chu (2003). Formulas are derived for both discharges in a 

stagnant fluid and discharges in a crossflow. The basic 

procedure is simple. A number of characteristic lengths are 

defined, have to be calculated and depend on the geometry of 

the jet, the initial jet/plume velocity, the velocity of the 

crossflow and the density difference between the jet and the 

ambient fluid. Depending on the relative magnitude of the 

different characteristic lengths and the position of the 

calculated point in the plume, different formulas are derived. 

C. Lagrangian jet and plume models 

For the calculation of turbulent buoyant jets in a crossflow 

another method by Lee & Cheung (1990) is available. It’s a 

Lagrangian approach where a plume element k is calculated 

from the previous element k-1. Plume trajectories and 

concentrations at different positions can be calculated. 

 

III. EXPERIMENTAL RESEARCH 

A. Kaolinite 

The experimental set-up needs to be scaled properly 

according to the scaling theory described in paragraph IV.A. 

This is why for the creation of the density difference in the 

experimental dredging plume kaolinite instead of sand 

particles is used to create the density difference. 

Kaolinite is a clay mineral and has a density of 2650 kg/m³. 

The clay particles have a diameter of 0.2 to 12 μm. 

B. Measering equipment 

1) Acoustic Doppler Velocimeter (ADV) 

An ADV gives velocities of turbulent flows in 3 dimensions 

by measuring the reflection of acoustic signals by sediment 

particles suspended in the flow. The frequency of the signal is 

shifted by the Doppler Effect. 

The measuring probe has 4 receivers positioned under an 

angle of 120° around a transducer. The measurement 

frequency is 25 Hz.  

A value of concentration can be linked to the strength of the 

returned signal (Salehi & Strom, 2009). The ADV is 

calibrated several times and a relation between the amplitude 

of the signal and the concentration is formulated. 

So with a good calibration of the ADV, both velocities and 

concentrations can be measured.   



2) Argus ASM-IV Surface meter 

An ASM has 144 OBS-sensors in a row. An OBS-sensor 

emits infrared light of 850 nm onto a water sampling volume 

and receives the scattered signal. Out of the reflected signal a 

concentration can be calculated. In this way a concentration 

profile up to 1.44 m long can be determined at once.  

For each of the 144 sensors a calibration function is 

determined. The measurement limit is 1g/l. 

C. Experimental set-up 

The experimental set-up, presented in Figure 1, is located at 

the Hydraulics Laboratory of Ghent University.  

 

Figure 1: Experimental set-up 

In a test flume of 14.6 m long, water flows from an 

upstream reservoir to a downstream reservoir. A centrifugal 

pump in the downstream reservoir pumps the water back to 

the upward reservoir trough external water pipes. In that way 

a closed circuit is formed. 

With a valve at the end of the flume and changing the flow 

rate, the velocity and water height in the flume can be set.  

 

In an external reservoir of 250 l a solution of water and 

kaolinite is made with a certain concentration. A submerged 

pump keeps the sediment in suspension and holds the 

concentration constant in the reservoir. A pump brings the 

solution of water and sediment to a reservoir with weir above 

the flume, where it spills through a pipe and forms a plume. 

The flow rate and initial plume velocity can be changed by 

changing the diaphragm in the pipe. Because of an overflow 

system, the flow rate is constant during the experiment. The 

pipe is connected to a horizontal plastic plate to prevent the 

flow around the pipe to disturb the plume.  Two pipes with 

different diameters are available. The height of the pipe end 

above the bottom is 0.54 m. 

 

There are 2 ASM’s available during the experiments. The 

first one, ASM67, is mounted at the beginning of the flume, 

whereas the second one; ASM68 is put at 1.40 m downstream 

from the vertical fall structure. There are also 2 ADV’s. They 

are mounted at a distance of 0.50 m from the plume and 

measure in the same vertical plane.  

IV. MEASURING PLAN 

A. Scaling of quantities 

The model has to give an insight into a real life situation. To 

ensure a correct scaling of quantities, the Froude number has 

to be the same for the model as in reality. This also applies to 

the Reynolds number, but because it is physically impossible 

to create a model with these conditions, the Reynolds number 

was given a minimum value of 2000. This is checked during 

the tests. The behavior of the plume is governed by a 

Richardson number Ri and a velocity ratio  : 
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 Where      is the relative excess density of the overflow 

plume; g is the gravitational acceleration; D is the diameter of 

the overflow pipe; W is the outflow velocity of the plume and 

   is the velocity of ambient water relative to the ship. 

B. Measuring plan 

By changing W from 0.034 to 0.293 m/s,     from 0 to 0.3 

m/s and    from 3 to 30 kg/m³, a complete view of all kind of 

plumes is created. Furthermore two pipes are available, one 

with D=0.034 m for smaller Richardson numbers and one 

with D=0.065 m for Richardson numbers up to 16.972.  

V. RESULTS 

A. General 

The results are based on the 35 experiments from the 

measuring plan where a dredging plume is generated in the 

experimental set-up. Important to note is that all the described 

velocities and concentrations are time-averaged 

concentrations. 

B. Plumes without cross flow 

2 of the 35 experiments have no cross flow. One of the 2 

plumes is a solution of water and salt of 30 g/l. The other is a 

solution of water and kaolinite. Velocities and concentrations 

are measured with the ADV. 

1) Velocities in a vertical plane 

The velocities on a vertical axis are compared with the 

calculated theoretical velocities. The deviation between 

measured and theoretical values can’t be ignored. This is 

because in both experiments the measured locations are 

situated in the zone where the flow transforms from a jet to a 

plume.  

2) Velocities in a horizontal plane 

For the horizontal velocities the comparison with the 

theoretical models is easier. The theoretical Gaussian profile 

is measured for both plumes. The graph for the first plume is 

given in Figure 2. 

 

 

Figure 2: Gaussian velocity profile in a horizontal plane with the 

measured data on a blue dotted line and the theoretic profile on a red 

line 

3) Concentrations 

It’s difficult to compare the values of concentrations in a 

vertical plane with the calculated theoretical values. In a 

horizontal plane the absolute measured values differ from the 

calculated values too but the theoretical Gaussian profile is 

again measured as shown in Figure 3. 
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Figure 3: Gaussian concentration profile 

4) Evaluation 

In fact the experimental set-up is not perfect to measure 

plumes without cross-flow because it is difficult to reach 

steady conditions in the flume. The water depth is also too 

limited. A special experimental set-up is needed for this kind 

of experiments. 

C. Plumes with crossflow 

1) Path of the plumes 

Every plume created during the tests is recorded and the 

video images are analyzed. For every test an average image is 

made which is used for analyzing the path and the width of 

the plume. An example is given in Figure 4. 

 

Figure 4: Comparison between a picture during a test and the average 

image of the plume during the test 

The paths are compared with those described by the theory 

of Fischer and the method of Lagrange. The plumes approach 

the method of Lagrange very well but most plumes are located 

higher than described by that method. This is due to the fact 

that the stern of the ship causes an upward current behind the 

ship. In case of a high ambient velocity the plume gets an 

important additional upward force, which is not accounted for 

in the theory and that is the cause of the deflection. An 

example is given in Figure 5. 

 

 

Figure 5: Comparison of a measured plume with the Theory of 

Fischer and the Method of Lagrange 

Sometimes the theory of Fischer is a better approach of the 

measured plume, but the theory has some limitations because 

the plume is divided in several parts and that sometimes 

causes a strange turn in the path as can be seen in Figure 5. 

For plumes with a lower cross flow velocity the path reaches 

the bottom of the flume after a short distance which can cause 

bottom effects. In that case a density current is created which 

flows upstream and causes an unclear image. 

The width of the plumes is checked for every test on two 

locations at a distance of 0.50 and 0.80 m from the pipe. The 

width approaches the width described in the method of 

Lagrange, but is always slightly lower. This is because the 

boundary of the plume in the average image in Figure 4 is less 

clear than the boundary between the high and the low 

concentration. The boundary of the plume is of course a time-

varying parameter. Yet the measured width multiplied with a 

well chosen factor approaches the theory very well with a 

small standard deviation. 

2) Velocity of the plumes with ADV 

At a distance of 0.5 m from the pipe the turbulent velocity is 

measured in three dimensions with the ADV’s. In the x-

direction or the direction of the cross flow it is clear that the 

plume causes a drop of velocity which can amount up to 25 % 

of the original velocity. The lower velocity is measured across 

the whole plume but because there are only a few measuring 

points it is impossible to describe the change of velocity 

exactly. An example of a velocity profile in the x-direction is 

given in Figure 6. The drop of velocity amounts up to 15 % of 

the original velocity for this plume.  

 

Figure 6: Velocity profile in the x-direction for Ri=16,972 and 

 =5,568 

The velocity is also measured in the y-direction and z-

direction. By plotting these velocities in a graph the behavior 

of the plume is more clear because the vortex profile is visible 

as can be seen in Figure 7. In the middle of the plume, the 

velocity is directed downwards but at a small distance it gets 

clear that the current flows in two circles around two points 

mirrored in the middle of the plume. This current creates the 

known vortex profile of the plume. The vortex can best be 

observed in plumes with a low cross flow and a high 

concentration of sediment. 

 

Figure 7: Velocities in the y-direction and z-direction for Ri=0,690 

and  =1,591 
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3) Concentration profiles with ADV and ASM 

At every location where the ADV measured a velocity, a 

concentration is determined. Despite the limited measuring 

points, good concentration contour plots can be generated. An 

example is given in Figure 8 where the double vortex is 

visible. 

 

Figure 8: Contour plots of concentration profile with ADV 

With the ASM, a lot more measuring points are available 

per experiment. This results in more detailed concentration 

profiles at 1.40 m of the plume. An example is given in Figure 

9.  

 

Figure 9: Concentration profile with ASM 

As the agreement between experiments and theories of 

Fischer and Lagrange is very good for the plume trajectories, 

the comparison for the concentration profiles is more difficult. 

For example the values calculated by Fischer are much higher 

than those measured with the ADV and ASM.  

Comparing the measured concentrations with the average 

concentration calculated by the method of Lagrange gives 

much better results. Comparing the dimensionless unit z/zb 

and the dimensionless dilution    0/    b² shown in Figure 

10 gives the expected linear relation. 

 

 

Figure 10: Comparing measured (blue dots) and calculated (red 

squares) dimensionless dilutions 

4) Vortex 

The double vortex in the plume developed by the crossflow 

was visible during all experiments, but was more distinctly 

when the ambient velocity Ua was lower and the density 

difference between the plume and the ambient fluid was 

higher. 

5) Classification of plumes 

The classification of plumes according to Winterwerp 

(2002) was also verified and was extended for higher 

Richardson numbers. A new ζ-Ri diagram is proposed in 

Figure 11. Low ζ-values and high Ri-values cause density 

currents. High ζ-values and low Ri-values cause passive 

plumes. In between there’s a transition zone. 

 

Figure 11: Classification of plumes 

VI. CONCLUSIONS 

A series of laboratory experiments were conducted to 

investigate the flow behavior of plumes by changing cross 

flow velocity, initial plume velocity and density difference 

between the plume and the ambient fluid. ADV’s were used to 

measure the concentration and turbulent velocity profile in 

three dimensions and ASM’s were used to measure a 

concentration profile. The plumes approach the behavior 

described by the method of Lagrange and also a comparison 

was made with the theory of Fischer. Furthermore it was 

investigated when a double vortex appeared. The 

classification according to Winterwerp (2002) was also 

verified and was extended for higher Richardson numbers. It 

can be concluded that the results are reliable in spite of bottom 

effects and an upward current behind the ship. 
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TABEL VAN AFKORTINGEN EN SYMBOLEN 

 

Symbool Verklaring 

    Acoustic Doppler Velocimeter 

    Argus Surface Meter 

    Optical Backscatter Sensor 

SNR Signal-to-noise ratio  

SSC Suspended Sediment Concentration 

    Turbulente Kinetische Energie 

    Zone of Established Flow 

    Zone of Flow Establishment 

  Oppervlakte van een doorsnede van een jet of pluim [m²] 

  Straal van de deeltjes [m] 

         Amplitude van het signaal [-] 

  Specifieke buoyancyflux [m
4
/s

3
] 

   Initiële waarde van de specifieke buoyancyflux [m
4
/s

3
] 

   Halve breedte of straal van de pluim [m] 

       
Halve breedte van de pluim waar c(z,r)  = 1/e keer de waarde op de centerlijn 

en gelijk aan λbw(z) [m] 

      
Halve breedte van de pluim waar w(z,r) = 1/e keer de waarde op de centerlijn 

[m] 

     Straal van de gemengde turbulente zone [m] 

   Beginconcentratie van een jet of pluim [g/l] 

         Constanten om turbulente jets te bepalen [-] 

   Concentratie op de centerlijn [g/l] 

   Krommingscoëfficiënt [-] 

   Tijdsgemiddelde concentratie op de centerlijn [g/l] 

   Uniformiteitscoëfficiënt [-] 

      Covariantie tussen de variabelen x en y [-] 

       Concentratie van een jet of pluim op afstand z en radiale afstand r [g/l] 

  Diameter van de pijp [m] 

             Constanten om turbulente pluimen te bepalen [-] 

      Diameter van de pijp in realiteit en in het model [m] 

   Diameter van de stroming [m] 

   Diameter van de openingen van een zeef waar X% door zou vallen [m] 

  Entrainment- of mengcoëfficiënt [-] 

   Kinetische Energie [kgm²/s²] 

   Potentiële Energie [kgm²/s²] 
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    Archimedeskracht [N] 

   Zwaartekracht [N] 

   Froudegetal [-] 

   Viskeuze kracht [N] 

  Gravitationele versnelling [=9,81 m/s²] 

   Schijnbare gravitationele versnelling [m/s²] 

  Hoogte van het waterpeil boven de bodem [m] 

   Dikte van de pluim [m] 

       Hoogte van het schip tot de bodem in realiteit en in het model [m] 

   Hoogte tussen schip en de bodem [m] 

     Totale snelheid in het horizontale vlak [m/s] 

  Intensiteit van het signaal (ADV) 

   Initiële intensiteit van het verstuurde signaal (ADV) 

  Constante voor turbulente stromingen = 0,4 

   Karakteristieke lengte voor gedwongen pluimen [m] 

   Karakteristieke lengte voor een pluim [m] 

  Specifieke momentumflux [m
4
/s²] 

   Initiële waarde van de specifieke momentumflux [m
4
/s²] 

   Massa van de pluim op de plaats van het element [kg] 

   Massaconcentratie van het sediment [kg/m³] 

  Specifieke massaflux of volumeflux (≈ debiet) van de jet door A [m³/s] 

   Initiële waarde van de specifieke massaflux [m³/s] 

   Menging per eenheidslengte in de z-richting [m²/s] 

  De radiale afstand tot de centerlijn van de jet of pluim [m] 

  Achtergrondruis [dB] 

   Initiële Richardson flux getal [-] 

   Reynoldsgetal [-] 

   Richardsongetal [-] 

     Straal van de centrale kegel op een afstand z [m] 

 ̅ Gemiddelde verdunningsratio [-] 

   Deeltjesspecifieke parameter (grootte, elasticiteit en densiteit) 

   Verdunning op de centerlijn [-] 

   
Systeemspecifieke parameter (grootte van de tranducer, geometrie van de 

probe,…) 

   Zoutgehalte van een element van een pluim 

   Temperatuur van een element van een pluim [°C] 

  Snelheid van de stroming in de x-richting [m/s] 

   Snelheid van de achtergrondstroming of het omgevingswater [m/s] 
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   Maximale gemiddelde waarde voor de snelheid op de centerlijn [m/s] 

      Achtergrondstroming in realiteit en in het model [m/s] 

  Snelheid van de stroming in de y-richting [m/s] 

   Mengsnelheid [m/s] 

   Totale snelheid van een element van een pluim [m/s] 

  Snelheid van de stroming weg van de pijp in de z-richting [m/s] 

  Gemiddelde uitstroomsnelheid [m/s] 

   Beginsnelheid van een jet of pluim [m/s] 

   Snelheid van de stroming loodrecht op A uitgemiddeld in de tijd [m/s] 

   Maximale snelheid van een pluim of jet op een bepaalde plaats [m/s] 

       Snelheid van een jet of pluim op afstand z en radiale afstand r [m/s] 

  
Horizontale afstand in de stroomrichting vanaf het middelpunt van de pijp tot 

het meetpunt [m] 

  
Horizontale afstand loodrecht op de stroomrichting vanaf het middelpunt van 

de pijp tot het meetpunt [m] 

  Verticale afstand vanaf het middelpunt van de pijp tot het meetpunt [m] 

   
Maat voor het relatieve belang van de buoyancy op de achtergrondsnelheid 

[m] 

   
Maat voor het relatieve belang van de uitstroomsnelheid op de 

achtergrondsnelheid [m] 

      Absorptiecoëfficiënten voor water en sediment 

    Forced of vortex entrainment [kg] 

    Shear entrainment [kg] 

   Tijdstap [s] 

   
Densiteitsverschil tussen de omliggende vloeistof en de vloeistof in de jet of 

pluim [kg/m³] 

  Verhouding tussen achtergrondsnelheid en uitstroomsnelheid [-] 

   
Hoek die de projectie van de pluim in het horizontale vlak maakt met de x-as 

[rad] 

  
Factor om verschil tussen concentratieverdeling en snelheidsverdeling aan te 

duiden [-] 

   Relatieve versnellingsgrenswaarde 

   Universele drempel [=√    ] 

  Dynamische viscositeit van de vloeistof [kg/m/s] 

  Kinematische viscositeit van de vloeistof [m²/s] 

  Densiteit van de vloeistof [kg/m³] 

   Densiteit van de achtergrondstroming [kg/m³] 

   Hoeveelheid drijfkracht die per tijdseenheid door A stroomt [kgm/s³] 
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   Hoeveelheid impuls die per tijdseenheid door A stroomt [kgm/s²] 

   Vloeistofmassa die per tijdseenheid door A stroomt [kg/s] 

   Densiteit van het sediment [kg/m³] 

   Densiteit van het water [kg/m³] 

    Reynolds spanningen [N/m²] 

    Turbulente schuifspanning [N/m²] 

   Hoek die de pluim maakt met het horizontale vlak [rad] 
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1 ALGEMENE INLEIDING 

1.1 Probleemstelling 

De vele kustwaterbouwprojecten wereldwijd gaan steeds vaker gepaard met grootschalige 

bagger- en opspuitwerkzaamheden. Steeds meer moet ook aan strenge voorwaarden voldaan 

worden in verband met milieueffecten. Het sediment dat vrijkomt en verspreid wordt door 

overvloeiverlies van een sleephopperzuiger moet begroot en voorspeld worden om te 

bewijzen dat de impact op het milieu, de opgelegde criteria niet overschrijdt. Een deel van het 

sediment kan als een straal of jet naar de bodem zinken en afhankelijk van de 

randvoorwaarden en de kenmerken van het vrijgekomen materiaal kunnen de randen van de 

densiteitgedreven jet loskomen of kan sterke turbulente menging optreden en op deze wijze 

fijn sediment aanvoeren naar een passieve, grootschalige pluim. Hoe de passieve pluim zich 

juist gedraagt en bij welke voorwaarden hij optreedt, is vandaag slechts bij benadering 

gekend.  

1.2 Doelstelling 

In eerste instantie moeten laboratoriumproeven inzicht geven in het gedrag van een 

sedimentpluim die zich als een dichtheidsstroom verplaatst onder invloed van de 

zwaartekracht. Een dergelijke jet of pluim zal door zijn grotere stroomsnelheid ten opzichte 

van het water in de omgeving belangrijke turbulente fluctuaties genereren. Deze zorgen voor 

inmenging van omgevingswater in de pluim en de karakteristieke verbreding van een pluim 

bij voortplanting (bijvoorbeeld industriële pluimen van rookgas en waterdamp). Dit effect 

wordt ‘shear entrainment’ genoemd. Wanneer nu een horizontale achtergrondstroming wordt 

toegepast op de pluim zal in de horizontale dimensies haar typische Gauss profiel vervormd 

worden en kunnen zelfs twee gespiegelde wervels optreden en mekaar loslaten. Dit effect 

wordt ‘forced entrainment’ genoemd. 

  

Het doel is de verdere conceptuele uitbouw van de specifieke experimentele opstelling en het 

uitvoeren van proeven waarbij de invloed van de dichtheid van het sedimentmengsel, de 

uitstroomsnelheid en de achtergrondstroomsnelheid op het pluimgedrag zal worden 

bestudeerd. De proeven zullen verder vergeleken worden met de theorie en data uit de 

literatuur en aan de hand van dimensieloze getallen zal getracht worden een opdeling te 

maken in verschillende soorten pluimen: passieve pluimen en dynamische pluimen. De 

experimenteel bepaalde gegevens kunnen dienen als controle van een numeriek model van 

baggerpluimen dat in de toekomst zal worden ontwikkeld. 
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1.3 Inhoud 

In het eerste gedeelte wordt het algemene baggerproces en het ontstaan van baggerpluimen 

beschreven met in hetzelfde kader meer duiding rond overlaten en het overvloeiverlies, het 

bezinkingsproces en de flocculatie in de hopper van een sleephopperzuiger. Daarna wordt een 

algemene theorie rond jets, pluimen en gedwongen pluimen geschetst die gedetailleerd 

beschreven is in de literatuur. Er wordt toegespitst op de theorie van Fischer en de methode 

van Lagrange. Vervolgens zijn de materialen en methodes beschreven die gebruikt zullen 

worden tijdens de experimentele proeven. Hierbij is vooral veel aandacht geschonken aan de 

meetapparatuur en de proefopstelling. In een volgende gedeelte wordt het meetprogramma 

uiteengezet dat opgemaakt is op basis van de schaling van de grootheden om een realistische 

situatie te kunnen modelleren. Met deze basis worden vervolgens alle resultaten bekeken 

waarbij een opdeling gemaakt wordt tussen de experimentele pluimen met en zonder 

achtergrondstroming. Voor de pluimen met achtergrondstroming worden de trajecten, 

opgemeten snelheden en concentraties aandachtig bestudeerd en wordt een nieuw diagram 

voorgesteld dat de indeling tussen passieve en dynamische pluimen bepaalt. Tenslotte worden 

conclusies getrokken op basis van de resultaten. 
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2 BAGGEREN EN BAGGERPLUIMEN 

2.1 Baggerproces 

Waterbouwkundige werken in havens, op rivieren of in volle zee gaan gepaard met veel 

grondverzet. Dit gebeurt voornamelijk door baggerwerk. Daaronder verstaat men het 

ontgraven van grondspecie onder water en het verplaatsen ervan naar de plaats van 

bestemming. Er zijn verschillende soorten baggerwerken zoals onderhouds- of 

verdiepingsbaggerwerk en ophogingbaggerwerk of opspuiting. Er wordt zo veel mogelijk 

gestreefd naar het gelijktijdig uitvoeren van beide types om vlotter te kunnen werken en 

kosten te sparen (De Rouck, 2010). 

 

Bij het baggeren kunnen vier fases onderscheiden worden. De eerste fase is het loswoelen van 

de te verwijderen grond als voorbehandeling van de grond. Vervolgens wordt de losgewoelde 

specie naar boven gebracht wat het verticale transport wordt genoemd. Daarna moet de specie 

over een grote afstand verplaatst worden tijdens het horizontale transport. De laatste fase is 

dan het bergen van de specie op een stortplaats. 

 

De verschillende fases kunnen heel verschillend zijn van project tot project en zijn afhankelijk 

van het doel en van het beschikbaar materieel. De voorbehandeling kan bijvoorbeeld met 

behulp van mechanische methodes, hydraulische methodes of met behulp van explosieven. 

Iedere methode heeft zijn voor- en nadelen en dus moet voor ieder project bekeken worden 

welk materieel tot een optimaal proces kan leiden. Er zijn voor iedere methode ook 

verschillende schepen en werktuigen beschikbaar met als bekendste voorbeelden van schepen 

de sleephopperzuiger en de snijkopzuiger. Beide types voeren de baggerspecie hydraulisch op 

naar het schip. Bij de sleephopperzuiger gebeurt het loswoelen hydraulisch en bij de 

snijkopzuiger gebeurt dit mechanisch. 

2.2 Sleephopperzuigers 

Daar deze masterproef handelt over baggerpluimen door het overvloeiverlies van 

sleephopperzuigers, wordt enkel dit type schepen wat meer in detail bekeken. Het is naast de 

snijkopzuiger één van de belangrijkste schepen gebruikt in de baggerindustrie en heeft overal 

ter wereld toepassing gevonden. Het voordeel van dit schip is dat het een continu 

baggerproces kan voorzien waarbij het schip aan een lage snelheid over de te baggeren grond 

vaart. Hierbij verloopt de besturing van de sleepkop volledig automatisch. 

Tijdens de werkzaamheden vaart het schip naar het te baggeren gebied en op die plaats wordt 

de sleepkop tot op de bodem naar beneden gelaten. Het schip vaart dan met een snelheid van 

1 à 2 knopen langs een vooraf opgesteld traject waarbij de sleepkop over de bodem 

voortgesleept wordt en het loswoelen aan de hand van een hydraulisch systeem gebeurt. Met 
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behulp van een waterstraal onder druk en mechanische tanden die aan de zuigkop bevestigd 

zijn, wordt bij het voorbijvaren van het schip ongeveer een halve meter grond weggenomen 

over de breedte van de sleepkop. Die specie wordt hydraulisch naar het schip getransporteerd 

en opgeslagen in het beun van het schip: de hopper. 

 

 
Figuur 2.1: Voorbeeld van een sleephopperzuiger 

 

Huidige sleephopperzuigers hebben een hopperinhoud van 500 tot 50000 m³ en de grootste 

types kunnen baggeren tot een diepte van 200 m. Een gemiddelde sleephopperzuiger heeft een 

inhoud van 10000 m³ en baggert op een diepte tussen 15 en 30 m. 

 

Het storten van de baggerspecie kan gebeuren op drie verschillende manieren. Ofwel worden 

de bodemdeuren of -kleppen van het laadruim opengezet waarbij het baggerschip zich boven 

de stortplaats bevindt ofwel wordt het weggepompt via een pijpleiding en op een grote afstand 

van het schip gestort ofwel wordt het uitgeperst van op het schip zelf. Deze laatste methode 

wordt rainbowing genoemd. 

2.3 Overlaten en overvloeiverlies 

Bij het pompen van het baggermengsel in het laadruim van het schip is er nog veel water in de 

specie aanwezig. Het is verre van economisch om dit water telkens te transporteren naar de 

stortplaats. Daarom is elke sleephopperzuiger voorzien van een overlaat. Deze overlaat moet 

het overtollige water terug in de zee laten lopen zodat er meer baggermateriaal in de hopper 

kan en de densiteit van het mengsel toeneemt. Het mengsel dat terug in de zee stroomt noemt 

men het overvloeiverlies. Het bevat fijner sediment dat niet bezonken is in de hopper en 

vormt een sedimentpluim onder het schip. 
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Figuur 2.2: Overlaat in de hopper van een schip 

 

De meeste overlaten zijn verstelbaar en worden automatisch gestuurd zodat er niet te veel 

maar ook niet te weinig water overloopt in functie van het baggermateriaal dat zich reeds in 

de hopper bevindt. Bij het begin van het baggerproces zal de densiteit van het mengsel dat 

terug in de zee stroomt dit van zeewater benaderen. Het meeste bodemmateriaal bezinkt 

namelijk relatief snel in de hopper. Geleidelijk aan verhoogt de densiteit van het mengsel in 

de hopper en zal dus ook de densiteit van het overvloeiverlies toenemen. Wanneer de 

volledige hopper met bodemspecie gevuld is, wordt het proces stopgezet en zal de overlaat 

terug wat hoger komen zodat al het materiaal in de hopper blijft. Dit betekent het einde van de 

fase van loswoelen en vanaf dat moment kan men het baggermateriaal transporteren naar de 

stortplaats. 

2.4 Baggerpluimen 

Bij het stromen van het overvloeiverlies van de hopper in het zeewater vormt deze een 

sediment- of baggerpluim onder het schip. Pluimen zijn bewegingen van vloeistoffen die 

geproduceerd zijn door continue bronnen van drijfkracht. Daartegenover staan jets, 

bewegingen door continue bronnen van stuwkracht. Wanneer de bron zowel drijfkracht als 

stuwkracht voorziet, wordt gesproken van gedwongen pluimen (Lee & Chu, 2003). 

Baggerpluimen hebben zowel een intiële snelheid en dus stuwkracht, maar ook drijfkracht en 

zijn dus een voorbeeld van gedwongen pluimen. 
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De eerste fase van de baggerpluim is de dynamische fase. Hier gedraagt de pluim zich als een 

stroom met een hogere densiteit dan het omliggende water waardoor de pluim snel daalt in de 

waterkolom onder invloed van de zwaartekracht. Door het verschil in stroomsnelheid wordt er 

water in de pluim gezogen waardoor de densiteit van de pluim daalt. Na de dynamische fase 

volgt een passieve fase waarbij de pluim minder afhankelijk is van het initieel momentum en 

meer invloed ondervindt van de achtergrondstroming. Bij de dynamische fase kan men 

duidelijk een gravitaire stroming zien van het overvloeiverlies. Tijdens de passieve fase is de  

bezinkingsnelheid van de individuele deeltjes afzonderlijk van belang en verspreidt de 

baggerpluim zich niet langer door gravitatie, maar door advectieve en diffusieve processen 

tussen het overvloeimengsel en het water onder invloed van de achtergrondstroming. De 

pluim verspreidt zich in dit geval ook meer in de hoogte en gaat meestal ook naar het 

oppervlak van het water. Sommigen spreken ook van een passieve fase vanaf wanneer de 

baggerpluim mengt met het water en een bredere verspreiding vertoont (Boot, 2000). 

 

 
Figuur 2.3: Verschillende fases van een baggerpluim 

 

2.5 Het sedimentatieproces in het beun van een sleephopperzuiger 

Tijdens het baggeren met de sleephopperzuiger wordt een mengsel van water en zand van op 

de rivier- of zeebodem in het beun van het schip gebracht. Het zandwatermengsel komt 

binnen via een inlaatsysteem die het gebaggerde materiaal met een zo laag mogelijke snelheid 

over de volledige breedte van het beun verspreidt. Door de lage snelheid wordt erosie van het 

reeds bezonken zand voorkomen en blijft het sediment ook langer in het beun zodat onder 

invloed van de zwaartekracht meer zand kan bezinken en er minder sediment via de overvloei 

het schip verlaat. Afhankelijk van de korrelverdeling van het sediment en de geometrie van de 

hopper kan het sediment dat niet bezinkt en het schip terug verlaat oplopen tot 30 à 40 % van 

de totale gebaggerde hoeveelheid (van Rhee, 2002). 
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Een uitgebreid experimenteel onderzoek naar het sedimentatiegedrag van sediment in het 

beun van sleephopperzuigers is uitgevoerd door van Rhee (2002). Met meer inzicht in dit 

sedimentatieproces kan de productie verhoogd worden en kunnen zo ook de negatieve 

effecten van baggerpluimen reeds bij de bron aangepakt worden. 

Uit de waarnemingen van het experimentele onderzoek door van Rhee (2002) wordt het beun 

van het schip onderverdeeld in 5 zones genummerd in Figuur 2.4. 

 
Figuur 2.4: Schematisatie van de stroming in een hopper (van Rhee, 2002) 

 

Zone 1 is de instroomzone waar het mengsel het beun binnenkomt. Onderaan links wordt een 

soort krater gevormd in het reeds gevormde zandbed dat in zone 2 opgebouwd wordt. Zone 3 

is een densiteitsstroom vanaf de krater over het volledige zandbed tot het andere uiteinde van 

het schip. Hieruit bezinkt het sediment in suspensie en stijgt het reeds gevormde zandbed van 

zone 2. Het deel van het sediment dat niet bezinkt, beweegt opwaarts en komt in suspensie in 

zone 5. De stroming is er hoofdzakelijk eendimensionaal in de verticale richting. Aan het 

wateroppervlak zelf in zone 4 is er een sterke horizontale stroming richting de overflow  

waarvan de concentratie stijgt gedurende het baggeren en praktisch gelijk wordt aan de 

concentratie van het gebaggerde zandwatermengsel wanneer de hopper gevuld is (van Rhee, 

2002). 

 

Het overvloeiverlies wordt gedefinieerd als de verhouding van de instroom op 

uitstroommassaflux op een bepaald moment (van Rhee, 2002): 

 

 
       

          

            
 (2.1) 

Het cumulatieve overvloeiverlies is dan: 

 

 
      

∫             
 

 

∫               
 

 

 (2.2) 
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Een typische grafiek van overvloeiverliezen, normaal en cumulatief, uit één van de 19 

experimenten uitgevoerd door van Rhee (2002) wordt gegeven in Figuur 2.5. Hieruit valt af te 

leiden dat de concentratie van het overvloeimengsel geleidelijk toeneemt tot de concentratie 

van het inkomende gebaggerde mengsel en dat het cumulatieve overvloeiverlies in dit geval 

ongeveer 30% bedraagt van het gebaggerde materiaal.  

 

 
Figuur 2.5: Overvloeiverlies en cumulatief overvloeiverlies in functie van tijd (van Rhee, 2002) 

 

Een andere observatie gemaakt door van Rhee (2002) is dat de korrelverdeling van het 

sediment in het overvloeiverlies een grote variatie vertoont gedurende de tijd. Algemeen 

wordt het zand grover naarmate de tijd verstrijkt. Naar het einde van de proef toe, heeft het 

sediment in het overvloeiverlies dezelfde korrelverdeling als het gebaggerde inkomend 

materiaal zoals te zien is in Figuur 2.6 overgenomen uit van Rhee (2002). 

 
Figuur 2.6: Korrelverdeling inkomend sediment en sediment in overvloeiverlies (van Rhee, 2002) 
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2.6 Flocculatie 

In een vloeistof in rust bewegen de zeer fijne deeltjes in een zigzagbeweging door elkaar, de 

Browniaanse beweging genoemd. Door deze beweging botsen de deeltjes met elkaar. Verder 

komen de vaste deeltjes ook met elkaar in contact wanneer de ene deeltjes sneller bezinken 

dan de andere en hierdoor botsen. Dit is het natuurlijke proces van vlokvorming en verloopt 

voor de meeste vloeistoffen zeer traag. De snelheid is afhankelijk van het aantal botsingen, de 

efficiëntie van de deeltjes om na een botsing samen te blijven en het aantal deeltjes. De 

botsingen zelf gebeuren door de Browniaanse beweging, de turbulentie in het 

overvloeimengsel en de differentiële bezinking van de deeltjes in de oplossing (Van Leussen, 

1994; Winterwerp, 2002). 

 

Door een geleidelijke beweging aan de vloeistof te geven door er bijvoorbeeld in te roeren, 

kan men dit proces versnellen. Op die manier ontstaan namelijk snelheidsverschillen en 

snelheidsgradiënten in de vloeistof. Het gevolg is dat nabijgelegen deeltjes verschillende 

snelheden krijgen en in contact komen met elkaar. Orthokinetische beweging is de benaming 

van een verstoorde beweging door bijvoorbeeld roeren en perikinetische beweging is de 

beweging die plaatsvindt wanneer men de vloeistof niet verstoort (Defrancq, 2010). Bij een 

perikinetische beweging zoals de Browniaanse er één is, zijn de gevormde aggregaten zwak 

en hobbelig van structuur. Aggregaten die gevormd zijn bij turbulentie in een orthokinetische 

beweging hebben een ronde vorm en zijn relatief sterk. De vlokken gevormd bij differentiële 

bezinking zijn zeer zwak en hebben een lage densiteit (Dankers, 2002). 

 

Bij de proefopstelling die in het labo gebruikt wordt, zal dit proces ook optreden. Het is de 

bedoeling dit zo goed mogelijk vast te stellen aangezien het de metingen enorm kan 

beïnvloeden. Bij de kalibratie in de sedimentatietank (Bijlage A) zorgt flocculatie er 

bijvoorbeeld voor dat de deeltjes sneller aan elkaar klitten en bezinken. Dit heeft als gevolg 

dat als de stalen 10 minuten na de start van een meting genomen worden, de concentratie een 

andere waarde zal hebben vlak onder het wateroppervlak dan die vlak boven de bodem. 

 

In realiteit zal het effect van de Browniaanse beweging en differentiële bezinking eerder klein 

zijn en is de turbulentie van veel groter belang. Daarom stelde Dyer (1989) een conceptueel 

model voor om de vlokdiameter te bepalen tijdens flocculatie op basis van concentratie en 

schuifspanningen door turbulentie zoals voorgesteld in Figuur 2.7.  
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Figuur 2.7: Conceptueel flocculatiediagram volgens Dyer (1989) 

 

Bij zeer lage schuifspanningen zullen er ook kleine vlokdiameters voorkomen. Wanneer de 

schuifspanning lichtjes stijgt, stijgen de vlokdiameters mee. Op een bepaalde schuifspanning 

bereiken de vlokdiameters echter een maximum zodat bij verdere stijging van de 

schuifspanning de vlokdiameters opnieuw dalen. Wanneer ook de concentratie bekeken wordt, 

wordt duidelijk dat bij lage schuifspanning een stijgende concentratie een stijgende 

gemiddelde vlokdiameter veroorzaakt. Bij hogere schuifspanningen wordt bij een stijgende 

concentratie eerder een lichte daling van de vlokdiameter opgemerkt. 

 

2.7 Milieueffecten van baggerpluimen 

Sedimentpluimen veroorzaakt door het overvloeiverlies bij sleephopperzuigers, zorgen 

onvermijdelijk voor een hogere turbiditeit of troebelheid van de waterkolom. Turbiditeit is 

een maat voor de helderheid van het water. Sedimentdeeltjes in suspensie verstrooien of 

absorberen het licht waardoor de helderheid verkleint en de turbiditeit verhoogt. Hierbij is het 

type materiaal van belang. Fijn zand bijvoorbeeld absorbeert minder licht dan organisch 

materiaal of klei (Dankers, 2002). 

Door de verhoogde turbiditeit kan het zonlicht minder ver in de waterkolom doordringen. Dit 

heeft een negatief effect op het leven in het water en op de zeebodem. Vooral de primaire 

productie door fytoplankton wordt door de verhoogde turbiditeit beïnvloed (Dankers, 2002). 

Fytoplankton is een verzamelnaam voor in het water zwevende plantjes en zijn voor hun 

energievoorziening vooral afhankelijk van fotosynthese. Door de fotosynthese worden water 

en CO2 door het licht omgezet in zuurstof en glucose. Andere organismen, hoger op de 

voedselketen, hebben deze primaire productie nodig als basis van hun eigen levensproces. 
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Andere mogelijke nadelige effecten van sedimentpluimen zijn een verhoogde sedimentatie op 

de zeebodem. Organismen die leven op de bodem van de zee, fytobentos, kunnen bedolven 

geraken onder het sediment van de pluim of hun leefomgeving kan verstoord worden. Een 

verhoogde turbiditeit heeft ook een negatief invloed op hun ontwikkeling.  

Filtervoedende organismen, zoals mossels en oesters, die hun voedsel bekomen door het 

filteren van water, kunnen nadelige gevolgen ondervinden door de hogere 

sedimentconcentratie, bijvoorbeeld door bedekking en verstopping van hun filtersysteem 

(Erftemeijer & Lewis, 2006). Organismen die voedsel verzamelen gebruikmakend van hun 

zicht, kunnen door de verminderde helderheid ook hinder ondervinden in het vinden van 

voedsel (Dankers, 2002).  

De waterkwaliteit kan ook nadelig beïnvloed worden wanneer contaminerende deeltjes, 

ingebed in de bodem, gebaggerd worden, in de overvloei terechtkomen en vervolgens in 

suspensie komen met de waterkolom (Dankers, 2002). 

Het grote probleem bij baggerpluimen is dat de zone met verhoogde turbiditeit, in 

tegenstelling tot de meeste andere mogelijke nadelige effecten door baggeren, zich niet 

beperkt tot het gebied waar gebaggerd wordt en zich zeer ver kan uitbreiden (Pennekamp, et 

al., 1996).  

Naast sedimentpluimen uit het overvloeiverlies van sleephopperzuigers, zijn er ook nog een 

reeks andere natuurlijke en  menselijke fenomenen die sedimentpluimen veroorzaken. 

Natuurlijke fenomenen zijn onder andere sedimentpluimen veroorzaakt aan de monding van 

de rivier bij hoge wassen of wanneer bij storm sediment opnieuw in suspensie geraakt. De 

turbiditeit door baggerwerken wordt nadelig in het geval de turbiditeitswaarden hoger worden 

dan de natuurlijke variatie op de turbiditeit. Overigens is het niet enkel de baggerwereld die 

zorgt voor de verhoogde turbiditeit. Opwoelen van sediment door propellers van schepen bij 

het manoeuvreren in ondiep water en  ook enkele methoden gebruikt om vis te vangen in de 

visserij, veroorzaken pluimen in de waterkolom (Aarninkhof, 2008). 
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3 BAGGERPLUIMEN: THEORETISCHE MODELLEN 

3.1 Inleiding 

Bij sleephopperzuigers verlaat het overvloeiverlies het beun van het schip via een 

overvloeipijp en dit met een bepaalde uitstroomsnelheid, een bepaald uitstroomdebiet en een 

bepaalde densiteit variërend in de tijd. Dit gedrag lijkt sterk op het gedrag van jets en pluimen: 

een klasse van turbulente stromingen gedreven door impuls en drijfkrachten (Lee & Chu, 

2003). Meer specifiek zijn baggerpluimen te categoriseren onder een combinatie van jets en 

pluimen: drijvende jets of gedwongen pluimen.  

In de loop der tijd is heel wat onderzoek verricht naar het gedrag van jets en pluimen, vooral 

dan met toepassingen in onderzoek naar het gedrag van rookpluimen en het lozen van 

afvalwater op de bodem van de zee door jets via diffusers. Dit hoofdstuk geeft beknopt een 

samenvatting van de theorie rond  jets en pluimen die van belang is voor het beschrijven van 

baggerpluimen. 

 

3.2 Definities 

Een zuivere jet is een continue lozing van een vloeistof in een gelijkaardige vloeistof waarbij 

er een grote initiële impuls of beginsnelheid aanwezig is. Dichtheidsverschillen tussen de 

uitstroomvloeistof en de ontvangende vloeistof zijn verwaarloosbaar. 

 

Zuivere pluimen hebben geen initiële impuls. Pluimen worden veroorzaakt door buoyancy of 

drijfkrachten, veroorzaakt door densiteitsverschillen tussen de pluim en het omliggende water 

(Lee & Chu, 2003). Bijlage B geeft meer informatie omtrent drijfkracht of buoyancy. 

 

Drijvende jets of gedwongen pluimen zijn pluimen veroorzaakt door een densiteitsverschil 

waar bij aanvang ook een belangrijke initiële impuls aanwezig is. Nabij de opening is deze 

impuls belangrijk. Hoe verder verwijderd van de uitstroomopening, hoe meer de stroming 

gestuurd wordt door densiteitsverschillen. De impuls veroorzaakt door buoyancy wordt 

namelijk groter dan de initiële impuls. Alle gedwongen pluimen zullen zich uiteindelijk als 

een pluim gedragen op een bepaalde afstand van de uitstroomopening (Fischer et al., 1979).  

 

Jets en pluimen kunnen zowel laminair als turbulent zijn. Bij een voldoende groot 

Reynoldsgetal (> 2000 à 4000) mag de stroming bij jets en pluimen als turbulente stroming 

beschouwd worden (Fischer et al., 1979). Dit gegeven moet zeker in acht genomen worden bij 

modelstudies van reële situaties die over het algemeen turbulent zijn. 

 

  



  3    Baggerpluimen: theoretische modellen 

Experimenteel onderzoek naar Baggerpluimen  13 

 
   

   

 
 (3.1) 

 

met: Re : Het Reynoldsgetal [-] 

 u : De stroomsnelheid [m/s] 

 Ds : De diameter van de stroming [m] 

 ν :  De kinematische viscositeit van de vloeistof [m²/s] 

 

Hierbij wordt nog eens benadrukt dat het in de theorie beschreven in dit hoofdstuk gaat om 

continue stromingen en niet om korte, plotse uitstoten van impuls en buoyancy, 

respectievelijk gedefinieerd als een puff en een thermal door Lee & Chu (2003). 

 

Baggerpluimen door overvloeiverlies zijn een typisch voorbeeld van drijvende jets of 

gedwongen pluimen. Bij aanvang wordt de stroming van het water en de deeltjes gedreven 

door de snelheid waarmee ze de overvloeipijp verlaten. Verder verwijderd van het lozingspunt 

daalt de snelheid of impuls en wordt de buoyancy belangrijker. Het proces wordt dan meer en 

meer gedreven door het dichtheidsverschil. 

De theorie vindt heel wat toepassingen in andere domeinen en is daarvoor ook initieel 

ontwikkeld: beweging van rookpluimen, lozing van afvalwater m.b.v. jets, lozing van 

koelwater,  studie van deeltjesverspreiding door vulkaanuitbarstingen, …  
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3.3 Beschrijvende parameters 

Fischer et al. (1979) delen de verschillende parameters die turbulente jets en turbulente 

pluimen beschrijven op in volgende klassen: 

 

1) Jet parameters:  

a) De initiële snelheidsverdeling van de jet 

b) De turbulentie van de jet 

c) De massaflux 

d) De impulsflux 

e) De buoyancy flux (afhankelijk van concentratie opgeloste deeltjes, zoutgehalte, 

warmte, …) 

2) Omgevingsparameters 

a) Turbulentie van het omgevingswater 

b) Stromingen 

c) Dichtheidsverschillen tussen lagen (stratificatie)  

3) Geometrische factoren 

a) Vorm van de jet 

b) Oriëntatie 

c) Randvoorwaarden, grenzen 

 

Het variëren van één van deze parameters heeft invloed op de andere en op de jet- en 

pluimvorming. Ter vereenvoudiging worden de belangrijkste parameters samengenomen in 

termen van massaflux, impulsflux en buoyancyflux. Deze termen worden door zowel Fischer 

et al. (1979) en Lee & Chu (2003) gedefinieerd en zijn daaruit overgenomen. 

 

De massaflux ρQ: 
 

 
    ∫      

 

 

 (3.2) 

 

met ρQ : De vloeistofmassa die per tijdseenheid door A stroomt [kg/s] 

 A : De oppervlakte van een doorsnede van de jet [m²] 

    : De snelheid van de stroming loodrecht op A uitgemiddeld in de tijd [m/s] 

 Q : De specifieke massaflux of volumeflux (≈ debiet) van de jet door A [m³/s] 
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De momentumflux ρM: 

 
    ∫       

 

 

 (3.3) 

 

met ρM : De hoeveelheid impuls die per tijdseenheid door A stroomt [kgm/s²] 

 M : De specifieke momentumflux [m
4
/s²] 

 

De buoyancyflux ρB: 

 
    ∫        

 

 

 (3.4) 

 

met ρB : De hoeveelheid drijfkracht die per tijdseenheid door A stroomt [kgm/s³] 

 Δρ : Het densiteitsverschil tussen de omliggende vloeistof en de vloeistof in de jet 

of pluim [kg/m³] 

 B : De specifieke buoyancyflux [m
4
/s

3
] 

 

Bij de buoyancyflux wordt nog de gereduceerde of schijnbare gravitationele versnelling 

gedefinieerd als: 

 
   

  
    

   

 
 (3.5) 

 

Door toepassing van de benadering van Boussinesq (Δρ << ρ) mag in de noemer zowel de 

dichtheid van de omliggende vloeistof als die van de uitstroomvloeistof gebruikt worden. 

Schrappen van het dichtheidsverschil vermenigvuldigd met de valversnelling g is echter niet 

toegelaten. 

 

Voor een ronde jet of pluim uit een cirkelvormige uitstroomopening met diameter D en met 

oppervlakte         en met gemiddelde uitstroomsnelheid W uniform over het oppervlak, 

volgen tot slot de initiële waarden voor de verschillende specifieke fluxen: 

 

    
   

 
         (3.6) 

 

 
      

   

 
           (3.7) 

 

 
    (

  

 
)           (3.8) 
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De waarden van de initiële fluxen zijn belangrijk in de verdere theoretische beschrijving van  

pluimen, jets en drijvende pluimen. Voor rechthoekige jets of pluimen zijn bovenstaande 

formules voor specifieke fluxen niet van toepassing. Fischer et al. (1979) en Lee & Chu (2003) 

beschrijven een analoge theorie voor zowel ronde pluimen als rechthoekige pluimen. In de 

verdere studie worden enkel ronde pluimen beschouwd. 

3.4 Turbulente jets 

Een turbulente jet is een continue turbulente stroming van een vloeistof in een gelijkaardige 

vloeistof gekenmerkt door een grote initiële impuls. Dichtheidsverschillen zijn te 

verwaarlozen. Een voorbeeld van een turbulente jet wordt gegeven in Figuur 3.1. 

 

 
Figuur 3.1: Turbulente jet (Fischer et al., 1979) 

 

Cilindrische stromingen of wervels aan de rand van de jet omsluiten de omliggende vloeistof. 

Beide vloeistoffen worden op die manier met elkaar gemengd. Dit verschijnsel wordt in de 

literatuur gedefinieerd als turbulente entrainment of turbulente menging. De initiële kinetische 

energie van de jet wordt gedissipieerd door het mengen van vloeistof met de turbulente 

wervels. De turbulente zone wordt zo vergroot en de jet verbreedt. De concentratie van een 

bepaalde stromingsindicator neemt door verdunning (dilution) dan weer af met de afstand tot 

de uitstroomopening (Lee & Chu, 2003). 

 

Een turbulente jet kan ingedeeld worden in twee verschillende zones: 

- ZFE: Zone of Flow Establishment 

- ZEF: Zone of Established Flow 

Beide zones worden weergegeven in Figuur 3.2. 
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Figuur 3.2: Zone of Flow Establishment (ZFE) en Zone of  Established Flow (ZEF), gebaseerd op een 

figuur uit Lee & Chu (2003). 

3.4.1 ZFE 

In de ZFE-zone wordt de overgang gemaakt van een snelheidsprofiel in een pijp naar een 

snelheidsverdeling van een jet (van Eekelen, 2007). Binnen deze ZFE kan een centrale kegel 

onderscheiden worden waarbinnen de snelheid en de concentratie constant en gelijk is aan de 

beginsnelheid w0 en beginconcentratie c0. Deze centrale kegel wisselt impuls en materiaal uit 

met de omliggende vloeistof van de jet buiten de centrale kegel, de mixing zone (Lee & Chu, 

2003).  

 

Met R(z) als straal van de centrale kegel op een afstand z, b(z) als straal van de gemengde 

turbulente zone en r de radiale afstand tot de centerlijn van de jet geldt: 

 

         (3.9) 

 

          

          

 

         (3.10) 

            ( 
         

     
) 

            ( 
         

        
) 
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De waarde λ duidt het verschil aan tussen de concentratieverdeling en de snelheidsverdeling. 

Het concentratieprofiel zal over het algemeen breder zijn dan het snelheidsprofiel.  

 

Over de lengte van de ZFE zijn in de literatuur verschillende waarden te vinden. Een 

overzicht wordt gegeven in Tabel 3.1. 

 
Tabel 3.1: Literatuurwaarden lengte ZFE 

(Fischer et al., 1979) 
6D (Theoretisch) 

10D (Praktijk) 

(Lee & Chu, 2003) 
5,2D (Sleufvormig) 

6,2D (Cirkelvormig) 

(Rodi, 1982) 40D 

 

3.4.2 ZEF 

Voorbij de centrale kegel is de jet volledig ontwikkeld. De concentratieverdeling en de 

snelheidsverdeling van de doorsneden van de jet uitgemiddeld in de tijd, zijn normaal 

verdeeld en zijn self-similar. Dit betekent dat qua vorm alle concentratie- en 

snelheidsverdelingen gelijk zijn en dat de concentraties en snelheden uitgemiddeld over de 

tijd beschreven kunnen worden door slechts een maximale waarde op de as van de jet en een 

waarde voor de breedte van de jet te kennen (Fischer et al., 1979). De gemiddelde 

concentratie en snelheid in deze ZEF neemt af met de afstand tot de uitstroomopening terwijl 

de breedte van de jet toeneemt. 

 

De concentratie- en snelheidsverdelingen zijn normaal verdeeld en worden uitgedrukt volgens 

de maximale gemiddelde waarde op de centerlijn: um en cm. bw(z) is de halve breedte waar de 

waarde van de snelheid w(z,r) gelijk is aan 1/e (=0,37) keer de waarde op de centerlijn en bT 

(x) = λbw(z) is de halve breedte waar de waarde van c(z,r) gelijk is aan 1/e (=0,37) keer de 

waarde op de centerlijn (Lee & Chu, 2003): 

 

 
                   

  

      
  (3.11) 

   

 
                  

  

         
  (3.12) 

 

Een gemiddelde waarde voor de verhouding van bw/z en λbw/z = bT/z voor ronde jets kan 

gevonden worden in Fischer et al. (1979) en Rodi (1982) en is gebaseerd op een gemiddelde 
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waarde van verschillende experimentele vaststellingen door verschillende auteurs. Ook andere 

waarden worden in de literatuur aanbevolen. Een overzicht wordt gegeven in Tabel 3.2. 

 
Tabel 3.2: Overzicht waarden voor bw/z en λbw/z = bT/z 

 bw/z bT/z λ 

(Fischer et al. ,1979) 

(Rodi, 1982) 
0,107 0,127 1,19 

(Papanicolaou & List, 1988) 0,108 0,130 1,20 

(Lee & Chu, 2003) 0,114 0,137 1,20 

 

Binnen de theorie van zuivere turbulente jets kan nog een karakteristieke lengte lQ 

gedefinieerd worden (Fischer et al., 1979): 

 

 
   

  

√  

 (3.13) 

Vanaf een afstand lQ is de stroming volledig ontwikkeld en onafhankelijk van de geometrie 

van de uitstroomopening. Voor een cirkelvormige jet is lQ gelijk aan √  ⁄  . Voor een jet 

geloosd uit een sleuf is lQ gelijk aan de breedte van de sleuf (Fischer et al., 1979).  

 

Verder wordt de snelheid en concentratie op de centerlijn beschreven door volgende 

vergelijkingen (Fischer et al., 1979): 

 

 
  

  
⁄    

  

 √  

   

  
 

                  
  

  
 (3.14) 

 

 

  
  

⁄    

  

 √  

   

  
 

           (3.15) 

 

Hiermee kan, gebruikmakend van het Gauss profiel, de specifieke volumeflux berekend 

worden: 

         
            (3.16) 

 

De gemiddelde verdunningsratio  ̅ wordt gedefinieerd als de verhouding van de specifieke 

volumeflux op een afstand z op de initiële specifieke volumeflux. 

 

 
 ̅  

 
  

⁄    (
 

  
)          (3.17) 
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Verder wordt nog de mengsnelheid ve op r = b gedefinieerd als een fractie van de snelheid op 

de as van de pluim (Lee & Chu, 2003): 

 

     | |                
  

  ⁄  (3.18) 

Hierbij is α een mengcoëfficiënt. Een waarde voor α van 0,057 wordt voorgesteld door Lee & 

Chu (2003) voor ronde jets. Tot slot geeft Tabel 3.3 een overzicht van literatuurwaarden voor 

de constanten   ,   en    uit de formules (3.14), (3.15) en (3.17). 

 
Tabel 3.3: Literatuurwaarden constanten C1, C2 en C3 

 (Fischer et al., 1979) (Lee & Chu, 2003) 

C1 7 7 

C2 5,64 5,94 

C3 0,25 0,29 
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3.5 Turbulente pluimen 

Bij pluimen is er geen initiële impuls en volumeflux aanwezig. De beweging wordt gedreven 

door een continue bron van buoyancy en hangt dus af van initiële specifieke buoyancy flux B0, 

de afstand tot het lozingspunt en de viscositeit ν van de vloeistof (Fischer et al., 1979). Door 

de buoyancy wordt impuls gegenereerd. De impuls blijft dus niet constant zoals aangenomen 

is bij zuivere jets. 

Een voorbeeld van één van de meest alledaagse vormen van een pluim is een rookpluim uit 

een schoorsteen. Hier wordt de buoyancy veroorzaakt door een temperatuursverschil. Bij 

baggerpluimen is de bron van buoyancy het densiteitsverschil tussen het sedimentmengsel en 

het omliggende water. 

Experimenten hebben aangetoond dat de snelheidsprofielen en de concentratieprofielen 

opnieuw Gaussverdelingen zijn en dat ze self-similar zijn zodat elk profiel gelijkvormig is op 

elke hoogte. Met deze informatie wordt het probleem, net als bij de jets, gereduceerd tot het 

bepalen van de maximale snelheid wm, de maximale concentratie cm en een breedte b in 

functie van de afstand tot de centerlijn (Lee & Chu, 2003). 

 

 
Figuur 3.3: Grafische voorstelling pluim (figuur bewerkt uit Lee & Chu (2008)) 
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Voor de snelheid w en concentratie c op een afstand r van de centerlijn op een positie z van de 

uitstroomopening gelden volgende formules: 

 

 
                  

   

      
  

 

(3.19) 

 
                 

   

         
  (3.20) 

 

Hierbij is bw(z) opnieuw de halve breedte waar de waarde van w(z,r) gelijk is aan 1/e (=0,37) 

keer de waarde op de centerlijn en bT(z) = λbw(z) de halve breedte waar de waarde van c(z,r) 

gelijk is aan 1/e (=0,37) keer de waarde op de centerlijn (Lee & Chu, 2003). 

 
Tabel 3.4: Overzicht waarden voor bw/z en λbw/z = bT/z 

 bw/z bT/z λ 

(Fischer et al.,1979) 0,100 0,120 1,20 

(Papanicolaou & List, 1988) 0,105 0,112 1,07 

(Rouse et al., 1952) 0,102 0,112 1,16 

(Lee & Chu, 2003) 0,105 0,125 1,19 

 

Vergelijking van deze waarden met de waarden voor turbulente jets geeft slechts een klein 

verschil. Voor de meeste gevallen mag gewerkt worden met een verhouding van 0,108 voor 

bw/z (Lee & Chu, 2003). 

 

In de literatuur zijn analoog als bij jets formules opgesteld voor de variatie van de maximum 

gemiddelde snelheid en concentratie op de as van de pluim (Rodi, 1982). Ze worden 

voorgesteld in vergelijkingen (3.21) en (3.22). 

 

 
       

  

 
     (3.21) 

   

  
   

  

        
 (3.22) 

 

Waarden voor D1 en D2 worden gegeven in Tabel 3.5.  

 

In tegenstelling tot zuivere turbulente jets waarbij de momentflux constant is, wordt bij 

turbulente pluimen momentum gegenereerd.  

            
        (3.23) 

      
        (3.24) 
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Tabel 3.5: Waarden voor D1, D2, D3 en D4 

 D1 D2 D3 D4 

(Rouse et al., 1952) 4,70    

(Chen & Rodi, 1976)  9,1   

(Fischer et al., 1979) 4,7 9,1 0,15 0,35 

(Lee & Chu, 2003) 4,71 10,46 0,163 0,38 

(Papanicolaou & List, 1988) 3,85 11   

(Chen & Rodi, 1980) 3,50    

 

Tot slot wordt opnieuw de mengsnelheid ve op r=b gedefinieerd als een fractie van de 

snelheid op de as van de pluim (Lee & Chu, 2003): 

 

     | |         (3.25) 

 

De grootte van de inmenging per eenheidslengte in de z-richting wordt dan berekend met 

formule (3.26). Literatuurwaarden voor α worden gegeven in Tabel 3.6. 

 
                   (3.26) 

   
Tabel 3.6: Overzicht α-waarden 

(Morton, Taylor, & Turner, 1956) 0,093 

(Rouse et al., 1952) 0,085 

(Papanicolaou & List, 1988) 0,088 

(Lee & Chu, 2003) 0,088 

 

De gemiddelde verdunningsratio  ̅ wordt bepaald door formule (3.27). 

 

  ̅  
 

  
⁄       

   
        

(3.27) 
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3.6 Drijvende jets of geforceerde pluimen 

In paragraaf 3.4 en 3.5 is de basistheorie van turbulente jets en turbulente pluimen uitgelegd. 

Baggerpluimen zijn geen zuivere jets door densiteitsverschillen tussen het omgevingswater en 

het overvloeiwater en hebben dus een initiële specifieke buoyancy flux B0. Ze zijn ook geen 

zuivere pluimen door hun initiële impuls- en volumeflux (M0 en Q0). Baggerpluimen zijn dus 

een combinatie van jets en pluimen: drijvende jets of gedwongen pluimen genoemd. 

 

Een drijvende jet of een gedwongen pluim is een jet waarbij de stroming sterk beïnvloed 

wordt door een densiteitsverschil Δρ tussen de uitstromende vloeistof en de ontvangende 

vloeistof. Dit densiteitsverschil kan zowel positief als negatief zijn. Een drijvende jet zal zich 

ver genoeg verwijderd van de bron, altijd gedragen als een pluim (Fischer et al., 1979). 

3.6.1 Geval zonder dwarsstroming 

In het geval zonder dwarsstroming zijn de parameters die de stroming bepalen, de afstand z 

van een punt in de stroming tot het lozingspunt en daarnaast de eerder gespecificeerde initiële 

fluxen B0, Q0 en M0.  

Formules (3.28) en (3.29) geven de snelheid op een afstand z van de uitstroomopening 

respectievelijk voor een zuivere pluim en een zuivere jet. Gelijkstellen van beide snelheden en 

oplossen naar de afstand geeft, naast de eerder gedefinieerde lQ, een nieuwe gedefinieerde 

lengteschaal lM. 

 

  

  
 

  
   

 

  
   

        
  

   

  
   

 (3.28) 

 

  

  
 

  
   

 

  
        

  

  
   

  (3.29) 

 

Is z >> lM  dan is de stroming eerder als die van een pluim en gelden ook de formules van een 

pluim. Omgekeerd, als z << lM dan is de stroming eerder als die van een jet en gelden de 

formules voor jets (Fischer et al., 1979). 

 

De waarde lQ is al vermeld in het hoofdstuk over zuivere jets. Is z bijvoorbeeld veel groter 

dan lQ, dan betekent dit dat de stroming volledig is ontwikkeld en onafhankelijk is van de 

geometrie van de uitstroomopening (Fischer et al., 1979). 

 

Het initiële Richardson flux getal R0 in formule (3.30) is een dimensieloze parameter die een 

combinatie is van de dimensieloze parameters lM en lQ en is een maat voor hoe sterk een 

initiële stroming zich als een jet of een pluim gedraagt (Papanicolaou & List, 1988). 
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 (3.30) 

 

Wright and Wallace (1991) hebben op basis van experimentele data formule (3.31) opgesteld 

voor de gemiddelde verdunning voor ronde drijvende jets in de overgangszone tussen een 

pluim en jet: 

  ̅  
 ⁄                  ⁄  

      (3.31) 

 

Voor de verhouding tussen de gemiddelde verdunning en de verdunning op de centerlijn mag 

aangenomen worden: 

 

  ̅    
    

              
  

  
⁄⁄   (3.32) 

 

3.6.2 Geval met dwarsstroming 

In heel wat reële situaties, ook bij het overvloeien tijdens het baggerproces met een 

sleephopperzuiger, is er een stroming in het omliggende water. Doordat een 

sleephopperzuiger vaart tijdens het baggeren, is er sowieso al een relatieve snelheid van het 

lozingspunt ten opzichte van het omliggende water, ook al is het omliggende water in rust. Er 

is dus een dwarsstroming op de uitstroomrichting.  

 

Zowel experimenteel onderzoek als veldstudies hebben aangetoond dat zelfs een zwakke 

dwarsstroming een grote invloed heeft op de verdunning van de pluim (Lee & Chu, 2003). 

Dicht bij de uitstroomopening komen opnieuw wervels voor net als bij een jet of pluim 

zonder dwarsstroming. In de overgebogen fase wordt in de stroming echter een dubbele 

wervel of vortex gevormd. Door de dubbele wervel kan er meer vloeistof omsloten worden 

wat de menging en verdunning ten goede komt. Een principeschets met dicht bij de 

uitstroomopening de cirkelvormige doorsnede en verder van de uitstroomopening de dubbele 

vortex wordt gegeven in Figuur 3.4. 

 
Figuur 3.4: Principeschets vortex pair (Lee & Chu, 2008) 
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Deze paragraaf is een samenvatting van formules afgeleid in de literatuur die jets en pluimen 

in een dwarsstroming beschrijven. Een gelaagdheid van stromingen, waarbij er over de 

doorsnede vloeistoflagen met verschillende dichtheden en stroomsnelheden zijn, wordt niet 

bestudeerd. Enkel het uniforme geval wordt bekeken. 

 

Fischer et al. (1979) geeft een volledige afleiding van het probleem. Hierna worden enkel de 

algemene werkwijze en bijhorende resultaten gegeven.  

 

Er wordt uitgegaan van twee verschillende asymptotische situaties.  

- Geval 1: De jet of pluim is nog niet beïnvloed door de dwarsstroom.  

- Geval 2: De jet of pluim is wel beïnvloed door de dwarsstroom. 

 

Er wordt opnieuw gewerkt met een lengteschaal, analoog als bij het geval zonder 

dwarsstroming. Nu wordt echter de stroomsnelheid Ua van het omgevingswater in rekening 

gebracht. Het is een maat voor het relatieve belang van de uitstroomsnelheid op de 

omgevingssnelheid. 

 
   

  
   

  
 (3.33) 

 

Als z << zM dan geldt dat de dwarsstroom in die zone slechts weinig invloed heeft op de 

pluim of jet daar de snelheid groter is dan de dwarsstroming. Dit komt dus overeen met geval 

1. Dit is ook de stroming door het vlak A(z) in Figuur 3.5. Omgekeerd, wanneer z >> zM 

wordt M door de dwarsstroom Ua gedomineerd wat overeenkomt met geval 2 en stroming 

door het vlak A(x) in Figuur 3.5. 

 

Analoog wordt ook een lengteschaal gedefinieerd die het relatieve belang geeft van de 

buoyancy ten opzichte van de stroomsnelheid van het omgevingswater (Fischer et al.,1979). 

 

 
   

  

  
  (3.34) 

 

Het is de verticale hoogte waarbij de snelheid veroorzaakt door de buoyancy van de pluim 

gedaald is tot de dwarsstroomsnelheid Ua.  
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Figuur 3.5: Modellering van jet met dwarstroming (Fischer et al., 1979) 

 

Voor de verticale stroming (Geval 1, stroming door A(z) ) beschrijven volgende twee 

vergelijkingen het probleem (Fischer et al., 1979):  
 

 
∫

 

  
 ̅ 

 

    

     ∫
     ̅ 

  

 

    

      (3.35) 

 

 
∫

 

  
  ̅     ̅  

 

    

       (3.36) 

 

Vergelijking (3.35) drukt uit dat de verandering van de specifieke momentumflux in de 

verticale richting gelijk is aan de drijfkracht of buoyancy kracht. Vergelijking (3.36) drukt uit 

dat de verticale flux van drijfkracht constant is. 

Voor de horizontale stroming (geval 2, stroming door A(x) ) zijn dit (Fischer et al.,1979): 
 

 
∫

 

  
 ̅ ̅

 

    

     ∫
     ̅ 

  

 

    

      (3.37) 

 

 
∫

 

  
  ̅     ̅  

 

    

       (3.38) 

 

Vergelijking (3.37) duidt erop dat de verandering van horizontale flux van verticale 

momentum gelijk is aan de drijfkracht op een verticaal vlak. Vergelijking (3.38) duidt erop 

dat de horizontale buoyancy flux behouden blijft. 

Vervolgens wordt verder door Fischer et al. (1979) enerzijds het probleem van een jet zonder 

buoyancy in een dwarsstroming en anderzijds een zuivere pluim in de dwarsstroming 

afzonderlijk beschouwd en opgelost. Hier wordt enkel het eindresultaat van de afleiding 

gegeven, aangevuld met formules uit de afleidingen gegeven door Lee & Chu (2003). Er 

wordt telkens verondersteld dat de stroming volledig ontwikkeld is zodat z >> lQ. 



  3    Baggerpluimen: theoretische modellen 

Experimenteel onderzoek naar Baggerpluimen  28 

3.6.2.1 Zuivere jet in een dwarsstroming 

In het geval  ̅    , dan heeft de dwarsstroming nog weinig invloed op de jet, daar de 

snelheid van de jet een stuk groter is dan de snelheid van de dwarsstroming. Het gedrag van 

de jet is gelijkaardig aan dat van een gewone jet zonder dwarsstroming. 

Voor het traject van de zuivere jet in een dwarsstroming gelden volgende vergelijkingen: 

 

  ̅
  

⁄     
 

  ⁄            ̅     (3.39) 

   

  ̅
  

⁄     
 

  ⁄            ̅     (3.40) 

   

Voor de maximale snelheid op de centerlijn geldt (Fischer et al., 1979): 

 

     ̅    
  

 ⁄       ̅     (3.41) 

   

     ̅ 

 
 (

  
 ⁄ )

 
      ̅     (3.42) 

   

Voor de verdunning geldt (Lee & Chu, 2003):  

 

 
   

  

  
     

     ̅

  
      ̅     (3.43) 

 
   

  

  
     

   ̅ 

  
      ̅     (3.44) 

 

 

Tabel 3.7: Overzicht evenredigheidsfactoren 

C1 : 1,8 – 2,5 Hoult et al. (1969) 

 : 1,8 – 2,3 Wright (1977) 

 :  2,65 Lee & Chu (2003) 

C2 : 1,8 – 2,1 Briggs (1975) 

 : 1,6 – 2,1 Wright (1977) 

 : 1,44 Chu and Goldberg (1974) 

 : 1,56 Lee & Chu (2003) 

3.6.2.2 Zuivere pluim in een dwarsstroming 

In de zone waar  ̅     is de stroming van de pluim gelijkaardig aan die van een pluim in het 

geval er geen dwarsstroming is. Wanneer  ̅     is de snelheid veroorzaakt door de 

buoyancy gedaald tot onder de dwarsstroomsnelheid waardoor deze dwarsstroomsnelheid de 

stroming beheerst. 
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Voor het traject van de zuivere pluim in een dwarsstroming gelden volgende vergelijkingen: 

 

  ̅
  

⁄     
 

  ⁄            ̅     

 

(3.45) 

  ̅
  

⁄     
 

  ⁄            ̅     

 

(3.46) 

Voor de verdunning op de centerlijn geldt volgens Lee & Chu (2003): 

 

 
   

  

  
 

       ̅     
   

  
      ̅     (3.47) 

 
   

  

 
     

   ̅ 

  
      ̅     (3.48) 

 

 

Tabel 3.8: Overzicht evenredigheidsfactoren 

D1 : 1,4 – 1,8 Wright (1977) 

 :  2,36 Lee & Chu (2003) 

D2 : 1,1 Briggs (1975) 

 : 1,6 – 2,1 Wright (1977) 

 : 1,14 Chu and Goldberg (1974) 

 : 1,3 Lee & Chu (2003) 

3.6.2.3 Gedwongen pluim in een dwarsstroming 

Met de vergelijkingen opgesteld in 3.6.2.1 en 3.6.2.2 kan nu het traject van een drijvende jet 

bepaald worden gegeven een initiële impulsflux M0, een buoyancy flux B0 en een volumeflux 

Q0. Twee gevallen zijn mogelijk: zB >> zM en zB << zM. 

1. zB >> zM 

1. De stroming start als een jet:  ̅       

2. Vanaf een afstand zM verandert het gedrag van een jet naar dat van een pluim: 

 ̅       

3. Vanaf een afstand zB buigt de pluim over:  ̅   
 

  

2. zB << zM 

1. De stroming start als een jet:  ̅       

2. De stroming buigt over bij een afstand zM:  ̅   
 

  

3. Vanaf een afstand     
  

 

   
    : transformatie naar een gebogen pluim: 

 ̅   
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3.7 Methode van Lagrange 

Om een pluim of een jet in een stroming te modelleren, is het JETLAG model opgesteld (Lee 

& Cheung, 1990). Men modelleert een pluim door kleine elementen die elk gekarakteriseerd 

worden door een locatie, gemiddelde snelheid, concentratie, temperatuur, zoutgehalte en dikte. 

Een voorstelling van een pluim opgedeeld in de deelelementen wordt gegeven in Figuur 3.6. 

De eigenschappen van het volgende element k+1 worden bepaald uit die van het vorige 

element k na een tijdstap   . Het pluimelement krijgt een toegevoegde massa door shear 

entrainment en forced entrainment door de dwarsstroming. Voor een bepaald element in de k-

de stap wordt de plaats bepaald            met snelheden            in de verschillende 

richtingen. De totale snelheid Vk van het element wordt berekend met: 

 

 
   √  

    
    

  (3.49) 

 

De temperatuur, zoutgehalte en densiteit worden genoteerd als            . De pluim maakt 

een hoek    met het horizontale vlak en een hoek    tussen de x-as en de projectie van de 

pluim in het horizontale vlak zoals verduidelijkt in Figuur 3.6. De halve breedte of straal van 

de pluim is    en de dikte is        . Verder wordt de massa gegeven door    

     
   . De volgende stap kan berekend worden door toepassing van behoud van massa, 

horizontale en verticale momentum en energie voor dat discrete element. 

 
Figuur 3.6: Traject van een geforceerde pluim (Lee & Cheung, 1990) 

 

De karakteristieke parameters van het volgende element kunnen zo bepaald worden met 

formules (3.50) tot (3.70). De massa: 

 

             (3.50) 

 

               
      (3.51) 
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Het zoutgehalte, de temperatuur, densiteit en concentratie: 

 

 
     

          

    
 (3.52) 

 

 
     

          

    
 (3.53) 

 

                     (3.54) 

 

 
     

          

    
 (3.55) 

 

De snelheden in verschillende richtingen: 

 

 
     

          

    
 (3.56) 

 

 
     

    

    
 (3.57) 
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 (3.58) 

 

                
      

      (3.59) 

 

              
      

      (3.60) 

 

De dikte en de straal: 

 
     

    

  
    (3.61) 

 

 
     (

    

         
)
   

  (3.62) 

 

De oriëntatie van de pluim wordt bepaald via: 

 

         (
 

 
)
   

 (3.63) 
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 (3.64) 
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 (3.65) 

 

         (
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 (3.66) 

 

De locatie van de pluim wordt berekend met: 

 

                (3.67) 

 

                (3.68) 

 

                (3.69) 

 

              (3.70) 

 

Ten slotte worden voor de begintoestand volgende parameters vastgelegd: 

 

                     (3.71) 

 

                     (3.72) 

 

                          (3.73) 

 

 
       

  

  
 (3.74) 

 

De toegevoegde massa per stap wordt bepaald door de aard van de menging: de shear 

entrainment en de forced entrainment. Door de grotere stroomsnelheid ten opzichte van het 

water in de omgeving worden belangrijke turbulente fluctuaties gegenereerd die zorgen voor 

inmenging van het omgevingswater in de pluim waardoor de pluim verbreedt. Dit effect is 

shear entrainment. Wanneer nu een horizontale achtergrondstroming inwerkt op de pluim 

wordt het typische Gaussprofiel na een bepaalde afstand vervormd en treden er twee 

gespiegelde wervels op. Dit is forced of vortex entrainment. 
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De shear entrainment is meestal bepalend voor het deel van de pluim dicht bij de bron en de 

forced of vortex entrainment wordt belangrijker op een afstand van de bron. De shear 

entrainment wordt berekend met: 

 

              |               |   (3.75) 

 

Waarbij E een entrainment- of mengcoëfficiënt is die bepaald wordt door: 

 

 

  
√ (      
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(  
              

|               |
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 (3.76) 

 

En het Froudegetal    voor de pluim: 

 

 
   

 |               |

( 
   

  
  )

   
   

(3.77) 

 

  is hierbij een proportionaliteitsconstante die gelijk wordt gesteld aan 1 in de proeven. De 

geforceerde toegevoegde massa wordt bepaald door: 

 

 
        (  √                           
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(3.78) 

 

Waarbij een initiële inschatting van     berekend wordt met: 

 

    

         ( √                           

  
   

   
          

 
 

 

                             

   
)     

(3.79) 

 

De stijging van de massa per stap wordt nu vastgelegd als: 

 

                   (3.80) 
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Dit verzekert dat de entrainment of menging zowel nabij als ver van de bron goed 

gemodelleerd wordt en garandeert ook een gladde overgang van de ene term naar de andere. 

Men kan echter ook uitgaan van een stijging             . Behalve voor een pluim 

gemodelleerd in een stroming in de richting van de stroming van de pluim, geeft de eerste 

hypothese een correcter resultaat (Lee & Cheung, 1990). Daarom is in de berekeningen 

formule (3.80) toegepast.  
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4 MATERIALEN EN METHODEN 

4.1 Sedimenttypes in proefopstelling 

4.1.1 Verschillende soorten 

Om het experimenteel onderzoek naar baggerpluimen uit te kunnen voeren, is er een 

geschaalde proefopstelling nodig waarbij het sedimentmateriaal dat door overvloeiverlies in 

de zee stroomt, vervangen wordt door een fijner materiaal vanwege de schaling. Een goede 

keuze dringt zich op. Enkele eigenschappen van de in overweging genomen sedimenttypes 

worden in dit hoofdstuk besproken. Deze sedimenttypes zijn kaolien, bentoniet en het 

kwartsmeel M300. Ook de kalibratie van de meetapparatuur om de hoeveelheid sediment en 

de beweging ervan op te meten, is uitgevoerd met elk van deze materialen afzonderlijk. 

4.1.1.1 Kaolien 

Kaolien of China klei is een kleisoort met als chemische formule Al2Si2O5(OH)4. Het is een 

droog wit poeder met een soortelijke massa ρ = 2650 kg/m³. Kaolien is een mengeling van 

verschillende mineralen met als hoofdbestanddeel kaoliniet. Verder bevat het meestal kwarts, 

mica, feldspar, illite en montmorilloniet. Kaoliniet zelf bestaat uit dunne blaadjes kristallen 

die gevormd zijn onder invloed van het weer op rotsen. Kaoliniet heeft 

uitwisselingsmogelijkheden van kationen. De kristallen hebben een diameter van 0,2 tot 12 

μm (Adamis, 2005). 

4.1.1.2 Bentoniet 

Bentoniet is een kleisoort met als chemische formule Na0,5Al2,5Si3,5O10(OH)2·(H2O). Het is 

een witgrijsachtig droog poeder dat veel gebruikt wordt in de civiele techniek omdat het met 

water een viskeus materiaal vormt. Bentoniet is een hoog colloïdale klei die in rots gevormd 

is en hoofdzakelijk bestaat uit montmorilloniet. Het wordt gemaakt door devitrificatie van 

vulkanische as. Naast montmorilloniet bevat bentoniet ook feldspar, cristobaliet en 

kwartskristallen. Speciale eigenschappen van bentoniet zijn dat het een thixotropische gel 

vormt met water, de mogelijkheid heeft om grote hoeveelheden water te absorberen en een 

hoge uitwisselingsmogelijkheid van kationen heeft. Deze eigenschappen zijn mogelijk door 

de kristalstructuur (Adamis, 2005). 

4.1.1.3 M300 

Dit is een kwartsmeel dat voor meer dan 98% uit SiO2 bestaat. Het wordt geproduceerd door 

ijzervrije vermaling van geselecteerd kwartszand. Door een rotorgestuurde luchtseparator kan 

men de verdeling van de deeltjesgrootte controleren. De relatieve dichtheid bedraagt 2 tot 3 

g/cm³ (Sibelco, 2008). 
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4.1.2 Controle concentraties 

De kalibraties van de ASM- en de ADV-meetapparatuur als concentratiebepaler zijn 

uitgevoerd door telkens een kleine hoeveelheid van een bepaald materiaal (kaoliniet, 

bentoniet en M300) in de grote sedimentatietank van het Labo voor Hydraulica te brengen en 

de metingen uit te voeren. De toestellen worden verder besproken in paragraaf 4.2. Als 

controle van de veronderstelde concentraties zijn er bij elke fase stalen genomen van het 

mengsel in de tank op 1 m en op 2 m afstand van de bodem in het midden van de meetperiode. 

Een gedetailleerde beschrijving van de meetprocedure is beschreven in Bijlage A.  

 

Dankzij het laboratorium van chemische waterkwaliteit van de Universiteit Antwerpen
1
 zijn 

de gewichten van deze stalen geanalyseerd door per staal een hoeveelheid mengsel te filtreren 

door een dun filtreerpapiertje. Door dit papier te drogen en te wegen voor en na filtratie kan 

de concentratie in de sedimentatietank per staal berekend worden. De resultaten van de 

metingen zijn weergegeven in Figuur 4.1. 

 

 
Figuur 4.1: Controle concentraties door meting van gewicht van filterpapier 

 

Er zijn concentraties gemaakt van 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 en 

10000 mg/l. Daarvoor is er telkens een hoeveelheid materiaal in de tank gebracht na 

voormenging met water uitgevoerd in emmers. In Figuur 4.1 kan opgemerkt worden dat de 

gebruikte concentraties vanaf 50 mg/l goed overeenkomen met de meetresultaten van de 

gewichten in het laboratorium. Enkel voor kaoliniet wordt een redelijke afwijking bij 5000 

mg/l en 10000 mg/l waargenomen. Dit komt omdat deze metingen niet uitgevoerd zijn in de 
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sedimentatietank, maar in een emmer om de hoeveelheid verbruikt materiaal binnen de perken 

te houden. Dit heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat de stalen die uit deze emmer genomen 

zijn, minder representatief zijn dan de stalen genomen uit de tank. 

 

Voor concentraties kleiner dan 50 mg/l wordt opgemerkt dat de veronderstelde concentraties 

grondig verschillen van de gemeten concentraties. Dit valt te verklaren door restanten 

sediment in de bij aanvang onmogelijk perfect proper te krijgen sedimentatietank. Voor de 

test van 1 mg/l is namelijk slechts 5 gram van een bepaalde stof in de tank van 5000 l 

gebracht. De restanten van vorige proeven zorgen ervoor dat de concentraties in het water 

sowieso al ongeveer 20 mg/l bedragen zonder toevoeging van extra materiaal. Deze resultaten 

van kleine concentraties kunnen dus verwaarloosd worden. 

4.1.3 Korrelverdelingsdiagrammen 

Het laboratorium van chemische waterkwaliteit van de Universiteit Antwerpen beschikt ook 

over een mastersizer
2
 waarmee de korrelverdelingsdiagrammen van de gebruikte materialen 

bepaald kunnen worden. Door van elk staal een bepaalde hoeveelheid mengsel in het toestel te 

brengen, wordt een korrelverdelingsdiagram per staal verkregen. Het toestel stelt deze 

diagrammen op door het weerkaatsingsgedrag van de deeltjes op te meten wanneer de 

optische eenheid van het toestel een laserstraal door een dunne straal van het mengsel stuurt. 

Door de weerkaatste stralen terug op te vangen en te analyseren kan men berekenen hoe groot 

één deeltje is. Op die manier wordt een diagram opgesteld. 

4.1.3.1 Opstellen diagrammen 

Aangezien drie sedimentsoorten gebruikt zijn bij de kalibratie van de toestellen, worden 

stalen genomen van verschillende materialen om per materiaal een diagram te kunnen 

opstellen. Hierbij is de concentratie niet erg van belang, de stalen worden namelijk 

aangelengd met water om een optimaal resultaat te krijgen. De duur van het mixen in het 

toestel is echter wel van belang, want flocculatie en samenklitten van kleine deeltjes moet 

voorkomen worden om een algemeen beeld te krijgen en een correcte korrelverdeling. 

Daarom bewerkt het toestel de stalen ook met een lichtstralen waarna de intensiteit van het 

teruggekaatste licht gemeten wordt. In Figuur 4.2 zijn de korrelverdelingsdiagrammen van de 

verschillende materialen voorgesteld. Men merkt op dat er serieuze verschillen zijn tussen de 

materialen onderling. Zo zijn bijna 20 % van de deeltjes van kaoliniet kleiner dan 1 μm terwijl 

dit bij bentoniet en M300 ongeveer 8 % is. 

                                                 
2
 Malvern Mastersizer, Malvern Instruments, UK. 
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Figuur 4.2: Korrelverdelingsdiagrammen van bentoniet, kaoliniet en M300 

4.1.3.2 Vergelijking grafieken 

Deze korrelverdelingsdiagrammen zijn gebaseerd op analyse van 5 verschillende stalen van 

elk materiaal. Het verschil in korrelverdeling tussen 2 stalen van eenzelfde materiaal is zeer 

miniem. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 4.3 waar er tussen de verschillende stalen van 

bentoniet nauwelijks een verschil op te merken is. 

 

 
Figuur 4.3: Vergelijking korrelverdeling van stalen van bentoniet 

 

Met behulp van de korreldiameters kunnen de coëfficiënten van uniformiteit en kromming 

berekend worden. Deze zijn een richtlijn om te controleren of een materiaal als well graded, 

poorly graded of gap graded geclassificeerd kan worden. De uniformiteitscoëfficiënt 

   gebruikt men om te controleren of een stof een heterogene of een homogene samenstelling 

heeft. 

 
   

   

   
 (4.1) 
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D60 is de diameter van de openingen van een zeef waar 60% van de korrels door zou vallen en 

D10 is de diameter van de openingen van een zeef waar 10% van de korrels door zou vallen. 

De krommingscoëfficënt    geeft weer of een stof een gelijkmatige of een ongelijkmatige 

samenstelling heeft. 

 
   

     
 

       
 (4.2) 

 

D30 is de diameter van de openingen van een zeef waar 30% van de korrels door zou vallen. In 

Tabel 4.1 zijn de gevonden waarden voor de verschillende materialen weergegeven. 

 

Tabel 4.1: Korreldiameters per materiaal in μm  

                     

Kaoliniet 0,541 1,884 3,718 4,867 12,168 

Bentoniet 1,330 4,074 9,073 12,985 33,279 

M300 1,426 6,553 13,739 18,021 38,760 

 
Tabel 4.2: Cu en Cc per materiaal 

 Uniformiteits-

coëfficiënt (Cu) 

Krommings-

coëfficiënt (Cc) 

Bentoniet 9,764 0,961 

Kaoliniet 8,995 1,348 

M300 12,641 1,672 

 

Als een sediment een Cu heeft groter dan 6 en Cc tussen 1 en 3 ligt, is het sediment well 

graded. Men constateert dat alle Cu voldoende groter zijn dan 6. De Cc van bentoniet ligt net 

onder 1 waardoor het een minder gelijkmatige korrelverdeling heeft dan de andere materialen. 

4.1.4 Keuze van het materiaal 

Uiteindelijk is voor kaoliniet gekozen als sedimenttype om de experimenten mee uit te voeren. 

Aangezien de fysische eigenschappen van de verschillende materialen relatief dicht bij elkaar 

liggen, is de bepalende factor de oplosbaarheid in water en de bezinkingssnelheid. Bentoniet 

is moeilijk te mengen met water door de grote elektrische bindingskracht en bezinkt ook snel 

door de sterke vlokvorming. Bij M300 bezinken de grote fracties van het kwartsmeel zeer 

snel. Dit is nadelig omdat er tijdens de proeven gewenst wordt te werken met een constante 

concentratie.  
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4.2 Meetapparatuur 

4.2.1 ADV – Acoustic Doppler Velocimeter 

4.2.1.1 Inleiding 

Een ADV (Acoustic Doppler Velocimeter) is een toestel dat de snelheid van een stroming in 

drie dimensies kan bepalen uit de reflectie van een akoestisch signaal door deeltjes in die 

stroming. Met de ADV is het mogelijk om nauwkeurig de snelheid van turbulente stromingen 

te bepalen en dit met een hoge meetfrequentie (Chanson, 2008).  

Studies hebben bovendien uitgewezen dat uit de sterkte van het terugkerende signaal er ook 

heel wat informatie gehaald kan worden over de concentratie van de deeltjes in het water 

(Salehi & Strom, 2009). Mits een goede kalibratie van dit signaal kunnen er dus met de ADV 

tegelijkertijd snelheden als concentraties gemeten worden. 

4.2.1.2 Werking ADV 

De ADV waarmee gewerkt wordt in dit onderzoek is een Nortek Vectrino ADV. Bij aanvang 

van de proeven is gemeten met een vectrino van het Laboratorium voor Hydraulica in Gent. 

Vanaf de elfde proef is ook gebruik gemaakt van een Nortek Vectrino van de KU Leuven.  

 

 

 

 

  

Figuur 4.4: Aan de linkerkant ADV2 en aan de 

rechterkant ADV1 
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De Nortek Vectrinometer ADV is aan het ene uiteinde voorzien van een meetprobe. Er zijn op 

de markt echter verschillende meetprobes beschikbaar. De vectrinometer van de UGent, die 

vanaf nu benoemd wordt als ADV1, is getest met een opzijkijkende probe en een veldprobe. 

De vectrinometer van de KU Leuven, die vanaf nu benoemd wordt als ADV2, is origineel 

uitgerust met een opzijkijkende probe die via een kabel vrij van het toestel kan bewegen. Na 

kalibratie en tests met de verschillende toestellen is ervoor gekozen om de ADV1 altijd uit te 

rusten met de oorspronkelijke opzijkijkende probe. Bij ADV2 is de oorspronkelijke 

opzijkijkende probe vervangen door de veldprobe van de ADV1 om een stabieler profiel op te 

kunnen meten.  

 

De meeteenheid van de opzijkijkende probe bestaat uit een uitzender en 4 ontvangers die 

onder een hoek van 120° met de verticale rond de uitzender zijn gepositioneerd. Zo wordt er 

op een afstand van 5 cm een meetvolume bepaald met diameter 6 mm en een hoogte in te 

stellen door de gebruiker van 3 tot 15 mm. Het grote voordeel is dat het meetvolume buiten 

het toestel ligt waardoor de beïnvloeding van de meting door de aanwezigheid van het 

meettoestel in de stroming zeer beperkt is (Hosseini, Shamsai, & Ataie-Ashtiani, 2006). De 

meeteenheid van de veldprobe is ook uitgerust met een uitzender en 4 ontvangers, maar deze 

zijn nu gericht in het verlengde van het toestel. De ontvangers staan onder een hoek van 120° 

met de verticale en onder een hoek van 90° met elkaar. Het meetvolume bevindt zich bij deze 

probe op een afstand van 10 cm. De overige instellingen kunnen ook aangepast worden zoals 

bij de andere probe. 

 

 
Figuur 4.5: De veld probe (rode merk duidt x-

richting aan) 

 

 
Figuur 4.6: De opzijkijkende (rode merk duidt x-

richting aan) 

 

De uitzender zet een elektronisch signaal om naar ultrasone pulsen die worden uitgestuurd. 

Tijdens de beweging van deze ultrasone pulsen door het water wordt een deel van de 

akoestische energie verstrooid door kleine deeltjes die zich in het water bevinden. De vier 

ontvangers kunnen de signalen die verstrooid zijn ter hoogte van het meetvolume ontvangen. 

Deze signalen hebben een faseverschuiving (Dopplereffect) ondergaan waarvan de grootte 

afhankelijk is van de snelheid van het water in een bepaalde richting. Uit deze 
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faseverschuiving kan dan de snelheid in een richting bepaald worden (Lohrmann, Cabrera, & 

Kraus, 1994). Deze snelheid heeft voor de Nortek Vectrinometer een nauwkeurigheid van ± 

0,5% ± 1mm/s van de gemeten snelheid en de meetfrequentie kan variëren tussen de 1 en 25 

Hz (Nortek, 2010). 

4.2.1.3 Berekeningen van het toestel 

De belangrijkste functie van de vectrinometer is het meten van de snelheden in de orthogonale 

richtingen van het toestel. Daarnaast zijn er echter nog verschillende andere gegevens die 

berekend worden door het toestel. Ze worden opgesomd in Tabel 4.3. 

 
Tabel 4.3: Gegevens en eenheden van de berekeningen van de ADV 

Gegevens Eenheid 

Snelheid cm/s 

Standaard afwijking van de snelheid cm/s 

Amplitude counts 

SNR dB 

Correlatie % 

Temperatuur °C 

Afstand tot bodem cm 

Kwaliteit van het signaal - 

 

De ADV bepaalt dus de snelheid van het water uit de door deeltjes gereflecteerde verstrooide 

akoestische signalen. Eigenlijk wordt de snelheid van de deeltjes zelf gemeten en niet die van 

de vloeistof. Doordat met zeer fijn sediment in een oplossing gewerkt wordt, mag echter 

verondersteld worden dat de snelheid van de deeltjes gelijk is aan die van de vloeistof. De 

intensiteit van de gereflecteerde signalen, ook wel de signaalamplitude genoemd, kan ook 

gelinkt worden met de concentraties van die deeltjes opgelost in de stroming (Hosseini, 

Shamsai, & Ataie-Ashtiani, 2006). 

De intensiteit I van het verstrooide signaal is afhankelijk van de massaconcentratie c van het 

sediment, van de initiële intensiteit van het verstuurde signaal, van absorptiecoëffieciënten αw 

voor water en αs voor sediment, de afstand tot het sampling volume r, een systeemspecifieke 

parameter Sf (grootte van de uitzender, geometrie van de probe, …) en tot slot een 

deeltjesspecifieke parameter Sa (grootte, elasticiteit en densiteit) (Hosseini, Shamsai, & Ataie-

Ashtiani, 2006). 

 

 
          

           

  
 (4.3) 
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De absorptiecoëfficiënt αw is functie van de druk, van het zoutgehalte en de frequentie. Bij het 

gebruik van de Nortek Vectrino ADV mag αw constant genomen worden daar er met vaste 

frequenties gewerkt wordt (Salehi & Strom, 2011). 

De absorptiecoëfficiënt αs is afhankelijk van de sedimentconcentratie, de densiteit, de straal en 

de korrelverdeling van de deeltjes. Voor lage concentraties is αs verwaarloosbaar. Wordt de 

concentratie te groot, dan is deze lineaire relatie niet meer geldig (Hosseini, Shamsai, & 

Ataie-Ashtiani, 2006). Volgens Salehi & Strom (2011) is dit bij 1 g/l. 

De factor αs wordt, indien ze niet wordt verwaarloosd, berekend met behulp van volgende 

formules (Hoitink & Hoekstra, 2005): 

 

 
    

    

    
 

         ⁄  
 

              
 

    

       
 (4.4) 

 

met: a : Straal van de deeltjes [m] 

 k : Maat voor de golflengte met ka <<1 

 ρs : Densiteit van sediment [kg/m³] 

 ρw : Densiteit van water [kg/m³] 

 s : 
 

   
   

 

  
  

 δ : 
 

 
   

 

  
  

 
β : √

  

 
 

    : Massaconcentratie van het sediment [kg/m³] 

 

De waarde van I zit ook vervat in het SNR of de signal-to-noise ratio die de software geeft.  

 

                 (4.5) 

 

R is hierbij het achtergrondruis dat het toestel meet bij aanvang van de meting. In dit geval is 

het de logaritme van de concentratie tot de signal-to-noise ratio die lineair is. In de literatuur 

worden enkele voorstellen gegeven van waarden van concentraties tot waar de lineariteit 

geldig is samengevat in Tabel 4.4. 

 
Tabel 4.4: Grensconcentraties voor lineaire relatie tussen  SSC en SNR geldig voor kaoliniet 

(Hosseini, Shamsai, & Ataie-Ashtiani, 2006) 10 g/l 

(Ha, Hsu, Maa, Shao, & Holland, 2009) 4 g/l 

(Salehi & Strom, 2009) 0,1 g/l (Low power setting) 

0,01 g/l (High power setting) 

(Salehi & Strom, 2011) 1,5 g/l 
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Het lineaire verband wordt sterk beïnvloed door de aard van het sediment, door de 

waterkwaliteit en door het instrument zelf (Chanson, Takeuchi, & Trevethan, 2008). Daardoor 

moet elke sedimentsoort en elk afzonderlijk instrument gekalibreerd worden en wijken de 

waarden in Tabel 4.4 zoveel af van elkaar. 

 

De SNR-waarde moet voldoende hoog zijn om goede metingen te garanderen. Als er in zuiver 

water gemeten wordt, zijn er geen deeltjes om de akoestische signalen terug te kaatsen en is 

de ruis te sterk ten opzichte van het signaal. Dit zal een stijging van de standaardafwijking 

veroorzaken. Voor goede metingen raden verschillende bronnen andere waardes aan van de 

minimale SNR. Dit is namelijk ook afhankelijk van toestel tot toestel. Bij lage ruiswaarden 

aan 25 Hz raadt men meestal een SNR-waarde van 15 dB aan om de snelheden te kunnen 

gebruiken bij verdere analyse. 

 

WinADV, het programma dat gebruikt wordt voor verwerking van de data, berekent de SNR-

waarde met een andere formule (Pugh, 2010). Deze waarde wordt rechtstreeks berekend uit 

het ruisniveau aan het begin van de meting en de amplitude van het signaal: 

 

 
            (

        

 
)  (4.6) 

4.2.1.4 Configuratie van het toestel 

Bij de kalibratie van de ADV-toestellen is het de bedoeling om een kalibratiecurve te bepalen 

die de relatie geeft tussen de signal-to-noise ratio of de amplitude van het signaal opgemeten 

door de ADV en de concentraties en dit voor verschillende instellingen van het toestel. De 

instellingen van het toestel kunnen via de software gemakkelijk gewijzigd worden terwijl de 

ADV in het meetvolume aanwezig is. 

 

Een eerste instelling die gekozen kan worden is de Power Level. Dit is een keuze die kan 

gemaakt worden in de hoeveelheid akoestische energie die uitgestuurd wordt. Er kan gekozen 

worden tussen Low en High en twee tussenliggende instellingen Low+ en High- met een 

verschil van 7 dB tussen Low en High (Nortek A. , 2004). Daar de concentratie waarbij het 

signaal bij kaoliniet satureert volgens Salehi & Strom (2009) veel hoger is bij een Low+ 

instelling en het verschil met de High-instelling enkel een translatie van de regressielijn 

veroorzaakt, is gekozen om de High-instelling niet te bestuderen tijdens de kalibratie. Om de 

configuratie van de achtergrondstroming in de goot te controleren bij afwezigheid van 

sediment, wordt de High-instelling wel gebruikt omdat het toestel dan beter de snelheid kan 

opmeten. 
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Een tweede instelling die gekozen kan worden is de velocity range. De instelling van de 

velocity range is belangrijk daar een hogere velocity range aanleiding geeft tot meer ruis. 

Volgens Salehi & Strom (2009) heeft het wijzigen van de instelling echter geen invloed op de 

kalibratie. Er is gekozen voor een velocity range van 0,30 m/s daar het water zich in rust 

bevindt gedurende de proeven en tijdens de uiteindelijke metingen niet boven 0,30 m/s stijgt. 

Alle snelheden die tijdens de pluimexperimenten voorkomen, liggen dus juist binnen de 

velocity range. Als sampling rate is telkens gekozen voor het maximum van 25 Hz.  

 

Het sample volume is een cilinder met een vaste diameter van 6 mm. De hoogte van het 

sample volume kan ingesteld worden. Het verkleinen van het sample volume zorgt ervoor dat 

het aantal metingen wordt verkleind en dat op een meer precieze locatie de snelheid gemeten 

kan worden. Dit veroorzaakt echter een daling van de precisie van de snelheidsmeting (Nortek 

A. , 2004). Dit kan evenwel nodig zijn wanneer er dicht bij randen gemeten wordt. Bij elke 

concentratie is een sample volume van 3,1 mm en 7,3 mm getest.  

 

Ook de lengte van de geluidspuls kan aangepast worden: de transmissielengte. Wanneer de 

lengte vergroot wordt, vergroot de signal-to-noise ratio. De lengte van de geluidspuls kan 

aangepast worden om dichter bij de randen metingen uit te voeren. Bij elke concentratie 

tijdens kalibratie is eens 0,6 mm en het maximum van 2,4 mm gekozen. 

 

Het assenstelsel waarin het toestel uitgerust met een veldprobe meet, is weergegeven in 

Figuur 4.7. De x-richting wordt in realiteit aangeduid door de ontvanger met een rode X-

indicator. De y-richting staat loodrecht op de x-richting en de langsrichting van het toestel. De 

z-richting ligt volgens de langsas van het toestel. Bij een opzijkijkende probe is dit 

gelijkaardig, maar ligt het meetvolume in de richting van de y-as en niet in de richting van de 

z-as. 

 
Figuur 4.7: Assenstelsel van de ADV veld-probe 

 

Voor de berekening van de kalibratiecurves zijn de concentraties van de stalen op hoogte 2 m 

genomen daar de ADV op die hoogte is gepositioneerd tijdens de kalibratieproeven. 
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4.2.1.5 Toegepaste instellingen 

Een eerste kalibratie van materialen is uitgevoerd in de grote sedimentatietank in het Labo 

voor Hydraulica zoals beschreven in Bijlage A. Hierbij is vooral bestudeerd welke 

instellingen van het toestel tot de beste concentratiebepaling leiden. 

Voor elk van de 3 sedimenten die gekalibreerd zijn (kaoliniet, bentoniet en M300) zijn de data 

verwerkt voor concentraties van 50 mg/l tot en met 10000 mg/l bij bentoniet en M300 en tot 

en met 5000 mg/l bij kaoliniet. Zowel de signaalamplitude als de SNR zijn uitgezet t.o.v. de 

logaritme van de concentraties.  

In een eerste dataverwerking worden alle concentraties tot de maximale geteste concentratie 

van 5000 mg/l of 10000 mg/l uitgezet. Voor de drie sedimenten en zowel voor de amplitude 

als de SNR satureert het signaal bij 1 g/l en wordt dus een zeer slecht lineair verband 

bekomen. Voor kaoliniet is dit in overeenstemming met de bovengrens van 1,5 g/l bepaald 

door Salehi & Strom (2011). 

 

 
Figuur 4.8: Voorbeeld van een test van kaoliniet met de verschillende instellingen voor concentraties van 1 

tot 100 mg/l 

 

Voor concentraties lager dan 1 g/l zijn de grafieken weergegeven in Figuur 4.9, Figuur 4.10 

en Figuur 4.11. De r²-waarden die een maat zijn voor de sterkte van de lineaire relatie zijn 

over het algemeen iets hoger als de amplitude uitgezet wordt in plaats van de SNR-waarde. 

Vandaar dat enkel deze grafieken worden weergegeven. Een verschillend meetvolume 

(sampling volume) heeft slechts een kleine invloed op de kalibratiecurve. Een verschillende 

transmissielengte daarentegen, heeft wel een invloed. De kalibratiecurves ondergaan telkens 

een translatie. Hoe kleiner de transmissielengte, hoe lager de SNR en hoe minder ruis. De r²-

waarde voor lagere transmissielengtes is telkenmale groter dan de r²-waarde bij hogere 

transmissielengtes. Daarom lijkt het beter te werken met lagere transmissielengtes. 
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Daar het voor de precisie van de snelheidsmetingen beter is met grote sampling volumes te 

werken en het sampling volume toch een beperkte invloed heeft op de kalibratiecurves lijkt 

het beter te werken met grote sampling volumes en wordt de hoogte ervan vastgelegd op 7,3 

mm. 

 

 
Figuur 4.9: ADV Bentoniet – Lineair verband tussen amplitude en concentratie 

 

 
Figuur 4.10: ADV Kaoliniet – Lineair verband tussen amplitude en concentratie 

 

 
Figuur 4.11: ADV M300 – Lineair verband tussen amplitude en concentratie  



  4    Materialen en methoden 

Experimenteel onderzoek naar Baggerpluimen  48 

Deze metingen zijn uitgevoerd met ADV1 voor de aanvang van de pluimexperimenten in de 

goot in het Laboratorium voor Hydraulica. De resultaten zijn vergeleken met enkele 

steekproeven in de goot tijdens de metingen en geven ongeveer hetzelfde resultaat. Voor 

ADV2 is grotendeels een gelijkaardig verloop van de lineaire verbanden en de r² 

teruggevonden. 

 

Gedurende de experimentele studie van de pluimen, zijn de instellingen van de ADV’s altijd 

gelijk gebleven om de bekomen resultaten te kunnen vergelijken. De instellingen zijn in Tabel 

4.5 samengevat. De uiteindelijke kalibratie van de verschillende ADV’s, toegepast in het 

kleine mengvat, om correct de concentratie te gaan bepalen, wordt verder beschreven in 

paragraaf 4.2.1.8. 

 
Tabel 4.5: Instellingen die zijn toegepast tijdens de metingen in de goot 

Sampling rate: 25 Hz Aantal metingen per seconde. 

Nominal velocity range: 0,30 m/s De maximale snelheid die toegepast wordt in de goot 

ligt net binnen het bereik van de instelling. 

Transmit Length: 0,6 mm Kleinere transmissielengtes zorgen voor een grotere r², 

daarom is 0,6 mm verkozen boven 2,4 mm 

Sampling volume: 7,3 mm Hoe groter het volume, hoe preciezer het resultaat 

Power level: Low+ Bij de metingen is er meestal veel ruis aanwezig dus is 

er relatief weinig akoestische energie nodig om goede 

resultaten te bekomen. 

 

4.2.1.6 Postprocessing ADV 

ADV Metrologie 

Een typisch ADV toestel zoals de Nortek Vectrino is uitgerust om 4xN waarden te meten 

voor iedere meting. Deze waarden zijn de snelheidscomponent, een waarde voor de sterkte 

van het signaal, een SNR-waarde en een correlatie-waarde. De laatste drie worden gebruikt 

om de kwaliteit en nauwkeurigheid van de snelheidscomponenten te achterhalen alhoewel de 

signaalsterkte ook gerelateerd kan worden met de hoeveelheid opgelost sediment. Chanson et 

al. (2008) wijst erop dat veel auteurs reeds hebben aangetoond dat de gemeten waarden van 

de toestellen gecombineerde effecten ondervinden van Doppler ruis, signaal aliasing, 

snelheidsfluctuaties, trillingen van de installatie en andere verstoringen en dus een correctie 

door postprocessing vereisen. 
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Volgens de ADV-ontwikkelaars Lohrman, Cabrera & Kraus (1994) bestaat de ruis 

voornamelijk uit de Dopplerruis eigen aan de meetmethode van de ADV (Nikora & Goring, 

1998). De grootte ervan is functie van de signaalsterkte maar is ook afhankelijk van de 

condities van de stroming zelf (Lohrmann, Cabrera, & Kraus, 1994). 

 

Signaal Aliasing van de gemeten data treedt op wanneer de snelheid de maximumwaarde 

overschrijdt. Hierdoor ontstaan zogenaamde pieken in de data die veroorzaakt worden door 

een faseverschil van meer dan 180 graden (Goring & Nikora, 2002). Het toestel kan dan niet 

meer het verschil opmaken tussen een snelheid die de positieve maximumwaarde overschrijdt 

en een snelheid die de negatieve maximumwaarde overschrijdt. Hierdoor ontstaat een piek die 

overgaat van de negatieve naar de positieve waarde of omgekeerd. 

 

Snelheidsfluctuaties en trillingen van de meetopstelling treden sowieso op bij het uitvoeren 

van testen in een turbulente stroming. De enige manier om fouten die door deze oorzaken in 

de resultaten sluipen, te verhinderen, is te proberen om de opstelling zo stabiel mogelijk te 

plaatsen zodat het zo weinig mogelijk invloed ondervindt van de trillingen van de omgeving 

en van de pomp die zorgt voor de achtergrondstroming van het water. 

 

Parameters van een turbulente stroming 

Enkele parameters die de onvoorspelbare turbulente stroming karakteriseren zijn de Reynolds 

spanningen, de turbulente kinetische energie (TKE) en de hogere orde statistische momenten 

(Nikora & Goring, 1998). Deze parameters worden bij elke meting geanalyseerd en 

gecontroleerd om te achterhalen welke waarden door de verstoringen van het werkelijke 

snelheidsverloop beïnvloed worden en in welke mate. Daarna moeten deze storingen 

geëlimineerd worden met een gepaste methode van postprocessing.  

 

De Reynolds spanningen     worden bepaald aan de hand van de covariantie die berekend 

wordt met (Pugh, 2010): 

 
      

∑    

   
 

∑  ∑  

      
 (4.7) 

                   (4.8) 

 

met    = de dichtheid van water en          de ogenblikkelijke snelheidsfluctuaties ten 

opzichte van de gemiddelde snelheid. De Reynolds spanning is een gevolg van turbulentie 

door snelheidsfluctuaties van de vloeistof waardoor de impulsoverdracht vergroot en er meer 

menging optreedt (Chanson, 2008). 
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De turbulente kinetische energie wordt ook berekend met de snelheidsfluctuaties ten opzichte 

van de gemiddelde snelheden. Ze worden omschreven door u’, v’ en w’ in de richtingen x,y 

en z: 

 
    

 

 
|     ̅̅ ̅̅ ̅̅       ̅̅ ̅̅ ̅̅       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅| (4.9) 

 

De scheefheid of het derde statistische moment is een indicator voor een asymmetrische 

distributie. Een scheefheid met de waarde 0 betekent dat de verdeling symmetrisch rond het 

gemiddelde ligt. De scheefheid wordt met volgende formule bepaald waarbij s de standaard 

afwijking is. 
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(4.10) 

 

De kurtosis of het vierde statistische moment karakteriseert de helling of vlakheid van een 

verdeling in vergelijking met de normale verdeling. Een positieve kurtosis wijst op een 

distributie met een grote helling, een negatieve op een distributie met een vlakke helling. 
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 (4.13) 

Opsporen en vervangen van pieken 

De pieken in de data van de ADV moeten gedetecteerd en verwijderd worden, maar ook 

moeten ze worden vervangen. Voor de eerste stap beschrijven Goring & Nikora (2002) vijf 

verschillende door hen onderzochte methodes. 

 

De RC Filters method en de Tukey 53H method (Otnes & Enochson, 1978) bestaan uit het 

digitaal filteren van de dataset waardoor twee tijdssequenties ontstaan: een ruw en een glad. 

Voor elk datapunt wordt gekeken naar het verschil tussen deze twee sequenties. Als er zich 

een piek voordoet zal het verschil te groot zijn en wordt dat signaal gefilterd. 

 

De Acceleration Threshold Method gaat uit van de veronderstelling dat de versnelling van de 

deeltjes nooit groter dan de zwaartekrachtsversnelling g kan zijn. Het algoritme berekent de 

versnellingen en bepaalt die datapunten die hoger zijn. Sommige punten worden echter 

onterecht verwijderd, waardoor dit algoritme te streng is. Aanpassingen van de grenswaarde 
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zorgen er echter voor dat er opnieuw pieken in de metingen voorkomen. Daarom opteert men 

ervoor om als grenswaarde     te nemen en moet de absolute afgeleide van de gemiddelde 

snelheid ook een waarde hebben groter dan   .    is een relatieve versnellingsgrenswaarde 

en k een factor die meestal 1,5 is. Deze methodes blijken zeer effectief voor metingen met een 

vloeiend verloop en opvallende pieken, maar voor sommige metingen wordt het echter 

moeilijk om de grenswaardes goed in te stellen (Goring & Nikora, 2002). 

 

In de Wavelet Thresholding Method wordt een orthogonale wavelet transformatie uitgevoerd 

waarbij de wavelet coëfficiënten van de eerste schaal die hoger zijn dan een bepaalde drempel 

genegeerd worden. Het is het omgekeerde van een ontruismethode beschreven door Donoho 

and Johnstone (1994) waarbij de coëfficiënten hoger dan een bepaalde drempel genegeerd 

worden. De oorsprong van deze drempel is de normale verdeling. Voor n onafhankelijke, 

identiek verdeelde, standaard normale willekeurige variabelen is de verwachte waarde van het 

absoluut maximum √     . Dit wordt de universele drempel    genoemd. Ook deze 

methode schiet echter te kort bij sommige metingen (Goring & Nikora, 2002). 

 

Bij de vijfde methode, de Phase-Space Thresholding Method, voorgesteld door Goring & 

Nikora (2002) zelf wordt op een driedimensionale kaart, de zogenaamde Poincare-map, elk 

datapunt uitgezet tegenover zijn eerste twee afgeleiden. Goede datapunten vallen binnen een 

ellipsoïde gedefinieerd door de universele drempel, punten die erbuiten vallen zijn pieken. Bij 

deze methode wordt gebruik gemaakt van het feit dat het afleiden van een signaal de hoge 

frequente componenten accentueert. Deze methode moet men herhalen met de gefilterde 

signalen tot de data constant blijven (Goring & Nikora, 2002). 

 

Goring & Nikora (2002) hebben de verschillende methodes vergeleken en besluiten dat de 

Phase-Space Thresholding Method de beste resultaten geeft. Deze methode wordt ook 

toegepast in het postprocessing programma WinADV dat gebruikt wordt om de data uit de 

proeven te analyseren. Concreet bevat iedere iteratie van deze methode volgende stappen: 

 

1. De vervangende waarden voor de eerste en de tweede afgeleiden worden berekend 

met: 

                   (4.14) 

                      (4.15) 

 

2. De standaardafwijkingen van de drie variabelen   ,     en      worden berekend en 

daaruit het verwachte maximum, gebruik makend van de universele drempel    zoals 

eerder beschreven. 
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3. De rotatiehoek tussen    en de as van      wordt berekend met: 

 

         ∑       ∑  
    (4.16) 

 

4. Voor ieder paar variabelen wordt de ellips berekend met de maxima en minima. Voor 

    tegen    is de hoofdas      en de tweede as      . Voor      tegen     is de 

hoofdas       en de tweede as       . Voor      tegen    kan door geometrische 

berekeningen aangetoond worden dat de assen a en b de oplossingen zijn van 

 

       
                  (4.17) 

         
                  (4.18) 

 

5. Voor iedere projectie in de faseruimte worden de punten opgezocht die buiten de 

ellips liggen en deze worden vervangen. 

 

Bovenstaande 5 stappen zijn overgenomen uit Nikora en Goring (2002). De pieken die 

opgespoord zijn moeten nu vervangen worden en ook hiervoor zijn verschillende 

alternatieven. Men kan de piek vervangen door extrapolatie van de voorgaande data zodat 

        of              . Men kan ook het totale gemiddelde van het signaal nemen of 

een afgevlakte schatting maken of men kan ook interpoleren tussen de waarden rond de piek. 

Uiteindelijk kiezen Goring & Nikora (2002) ervoor om de data aan iedere kant van de piek te 

benaderen met een polynomiale functie en dan te interpoleren. De beste benadering hiervoor 

is een derdegraads polynoom door 12 datapunten aan weerszijden rond de piek. Deze 

benadering is uitgetest in het bereik van 25 tot 100 Hz. De metingen die uitgevoerd worden 

aan 25 Hz vallen dus binnen dit bereik. 

4.2.1.7 Signaalverwerking met WinADV 

 

Zoals beschreven in paragraaf 4.2.1.6 wordt gebruik gemaakt van het WinADV-programma 

om de gegevens van de metingen met de ADV-toestellen te analyseren. Zoals aangehaald 

dient dit programma hoofdzakelijk om de pieken en slechte meetpunten eruit te halen. Zo is 

de berekening tijdens een proef van de amplitude en SNR afhankelijk van het feit of het 

meetpunt zich in de pluim bevindt of er net naast ligt. De variabele stroming van een pluim 

heeft een belangrijke invloed op het verloop van die parameters, zoals geïllustreerd in Figuur 

4.12. Wanneer het meetpunt in de pluim ligt wordt een veel hogere amplitude gemeten dan 

wanneer deze buiten de pluim ligt. 
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Figuur 4.12: Voorbeeld van het variabel verloop van de signal-to-noise ratio in dB voor proef 22 tussen 40 

en 85 seconden bij de verwerking in WinADV 

 

Het gevolg hiervan is dat de snelheidsmetingen minder nauwkeurig zijn wanneer buiten de 

pluim gemeten wordt. Er zijn dan minder sedimentdeeltjes om de akoestische signalen te 

weerkaatsen waardoor er een grotere afwijking zit op de resultaten. Voor de berekening van 

de snelheid worden de resultaten dan ook gefilterd met de phase-space thresholding method 

zoals beschreven in 4.2.1.6. Voor de meeste metingen worden zo 10 % van de signalen 

gefilterd, maar sommige metingen geven iets slechtere resultaten waarbij tot 30 % minder 

nauwkeurige signalen gefilterd moeten worden. 

 

Voor de berekening van de concentraties is het echter van belang dat alle signalen gebruikt 

worden bij de verwerking, aangezien anders een hogere concentratie bekomen wordt door 

enkel de signalen te gebruiken die zich in de pluim bevonden. Bij de verwerking hiervan 

wordt de berekening dus ook uitgevoerd met ongefilterde data. 

 

Verder worden voor alle proeven metingen uitgevoerd tussen de 90 en 120 seconden. Voor de 

analyse worden enkel signalen gebruikt die gemeten worden tussen de 20
ste

 en de 80
ste

 

seconde van een bepaalde meting. Enkel deze signalen worden gebruikt omdat de eerste 

signalen soms nog wat tijd nodig hebben om zich te stabiliseren en om fouten te voorkomen 

te wijten aan trillingen van het toestel door het aanpassen van de plaats waar gemeten wordt. 

4.2.1.8 Kalibratie van de gemeten concentratie 

Om tijdens de pluimexperimenten de concentratie te bepalen uit de door de ADV opgemeten 

SNR of amplitude moet een verband opgesteld worden tussen deze signalen en de 

concentratie. Aangezien de SNR, die berekend wordt met het postprocessing programma 

winADV, bepaald wordt uit de amplitude en deze dus een gelijkaardig verloop hebben, is 

ervoor gekozen om de concentratie te bepalen via de amplitude.  
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In een mengvat van 250 liter zijn in verschillende tests in februari, maart en april telkens 

kleine hoeveelheden sediment toegevoegd en gemengd waarna een meting is uitgevoerd met 

de toestellen in het mengvat. Een gedetailleerde beschrijving van de meetprocedure is te 

vinden in Bijlage A.  

De concentraties die van belang zijn voor deze test gaan van 100 tot 1500 mg/l en tussen deze 

waarden zijn dan ook de meeste metingen uitgevoerd. De berekende amplitudes van het 

toestel en de genoteerde concentraties die gemengd zijn, worden dan tegenover elkaar uitgezet 

in een grafiek zoals in Figuur 4.13 voor de ADV1. De meetresultaten van maart en april 

hebben bijna een identiek verloop, maar die van februari wijken licht af. Bij deze metingen is 

bij lage concentraties opgemerkt dat er kleine luchtbelletjes blijven plakken op de sensoren 

van het toestel, waardoor een hogere amplitude is gemeten dan deze die zich in werkelijkheid 

heeft voorgedaan. Bij de volgende metingen is er daarom bij elke meting voor gezorgd dat de 

sensoren niet meer bedekt zijn met luchtbellen zodat de metingen correcte resultaten zouden 

geven. De meting van de amplitudes uit februari is dan ook niet gebruikt bij de kalibratie van 

de concentraties voor ADV1. Om deze te berekenen zijn enkel de tests uit maart en april 

gebruikt. 

 

 
Figuur 4.13: Vergelijking van de amplitudes van ADV1 bij verschillende concentraties voor tests in 

februari, maart en april 

 

Voor concentraties boven 3000 mg/l is er bij alle tests een saturatie van de amplitude 

zichtbaar. Aangezien er quasi geen concentraties in de pluimen zullen gemeten worden die 

deze waarde bereiken, geeft dit verder geen problemen. Als er toch hogere concentraties 

voorkomen dan kunnen deze niet meer opgemeten worden met de akoestische 

snelheidsmeters en is ervoor geopteerd deze gelijk te stellen aan de maximale concentratie. 
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Het tweede ADV-toestel van KU Leuven is ter beschikking gesteld in maart en is dus ook in 

maart en april gekalibreerd in het mengvat. Aangezien ieder toestel andere instellingen heeft, 

is het nodig om aparte formules op te stellen om de concentraties te koppelen aan de gemeten 

amplitude. ADV2 meet bijvoorbeeld bij dezelfde instellingen als ADV1 nooit amplitudes 

lager dan 40.  Dit toestel vertoont ook minder saturatie van de amplitude bij hoge 

concentraties zoals te zien is in Figuur 4.14. Aangezien ook hier bij elke meting de sensoren 

luchtbelvrij gemaakt zijn en de resultaten relatief dicht bij elkaar liggen, is het niet nodig 

geacht om nog een derde kalibratie van de concentraties uit te voeren. 

 

 
Figuur 4.14: Vergelijking van de amplitudes van ADV2 bij verschillende concentraties voor tests in maart 

en april 

 

Voor de verschillende tests is telkens een benaderende derdegraadsvergelijking gezocht van 

het type in vergelijking (4.19). 

      
     

         (4.19) 

 

Hier is y gelijk aan de logaritme van de concentratie en x is de amplitude. De coëfficiënten 

van de benaderende formules zijn weergegeven in Tabel 4.6. De r²-waarde in de laatste kolom 

van de tabel is een maat voor de benadering van de werkelijke data. Hoe dichter bij 1, hoe 

beter de benadering. De verschillende metingen zijn ook benaderd met vierdegraads- en 

vijfdegraadsvergelijkingen, maar dit geeft een kleinere r² en grotere afwijkingen aan de 

randen. Aangezien de grafiek ook een s-vorm heeft, ligt de keuze voor een benadering met 

een derdegraadsvergelijking dus voor de hand. De grafieken van de berekening van de 

verschillende coëfficiënten zijn terug te vinden in Bijlage C. 
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Tabel 4.6: Coëfficiënten voor de formules van de concentratieberekening 

 

            r² 

AMP1: februari 2,41E-05 -0,00630 0,568 -14,676 0,989 

AMP1: maart 2,87E-06 -0,00082 0,098 -1,233 0,996 

AMP2: maart 6,14E-06 -0,00193 0,230 -6,808 0,997 

AMP1: april 6,58E-06 -0,00155 0,140 -1,955 0,995 

AMP2: april 1,59E-05 -0,00422 0,393 -10,224 0,993 

 

Elke amplitude die tijdens de proeven berekend zal worden, kan in de twee formules gebracht 

worden horende bij het toestel waarmee de amplitude gemeten is en op die manier worden 

twee concentraties berekend. Om een éénduidig resultaat te bekomen is ervoor gekozen om 

het gemiddelde van beide concentraties te berekenen voor elke meting. 

4.2.1.9 Controle van de gemeten snelheden 

Aangezien er gewerkt wordt met twee verschillende toestellen die uitgerust zijn met twee 

verschillende probes, kan het zijn dat de snelheden die door de toestellen gemeten worden 

lichtjes van elkaar afwijken. Dit is gecontroleerd door de snelheid in de goot te meten met 

beide toestellen symmetrisch opgesteld ten opzichte van het midden van de stroomgoot op 4 

cm van het midden en 40 cm van de bodem. De opgemeten snelheden worden eerst 

vergeleken met elkaar en daarna ook met een elektromagnetische stromingsmeter van 

Valeport. Dit toestel is uitgerust met een sensor die snelheden tot 5 m/s kan opmeten met een 

speling van ± 0,5 %. Het volume dat de sensor meet, bestaat uit een cilinder met een diameter 

van 20 mm en een hoogte van 10 mm zoals weergegeven in Figuur 4.15.  

 

 
Figuur 4.15: Elektromagnetische stromingsmeter van Valeport 

 

De ADV-toestellen en het Valeport-toestel kunnen niet vlak bij elkaar opgesteld worden daar 

ze de stroming gemeten door het andere toestel zouden beïnvloeden. Daarom is het Valeport 

toestel 2 meter achter de ADV-toestellen geplaatst. In Tabel 4.7 zijn de meetresultaten 

weergegeven met in de eerste 3 kolommen de snelheden opgemeten door ADV1, ADV2 en de 

Valeport. De volgende kolom bevat de standaardafwijking van de Valeport die gedurende één 

minuut 60 verschillende snelheden meet en hiervan een gemiddelde en standaardafwijking 

berekent. 
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Bij vergelijking van de resultaten is geconstateerd dat de snelheden opgemeten door de 

Valeport variëren rond deze opgemeten door de ADV’s. Voor de snelheden van de ADV’s 

zijn metingen uitgevoerd van anderhalve minuut waarbij enkel gekeken is naar het 

gestabiliseerde signaal opgemeten na 30 seconden. De laatste kolom geeft de procentuele 

afwijking weer tussen ADV1 en ADV2. De snelheden van de ADV-toestellen benaderen 

telkens deze van de Valeport met een maximale afwijking tot 14% bij de grootste 

achtergrondstroming. De afwijking tussen de ADV-toestellen onderling is kleiner en gaat van 

-6,22 tot +10,02%. De gemiddelde afwijking ligt rond de 0 % waardoor besloten kan worden 

dat de toestellen dezelfde snelheid meten zodat geen herschaling nodig is. 

 
 

Tabel 4.7: Controle van de snelheden door vergelijking van de ADV's met Valeport bij verschillende 

achtergrondstromingen 

ADV1 

[m/s] 

ADV2 

[m/s] 

Valeport 

[m/s] 

Stdev 

[m/s] 

Afwijking 

[%] 

0,100 0,091 0,096 0,006 10,02 

0,100 0,095 0,095 0,009 4,30 

0,175 0,179 0,154 0,007 -1,71 

0,173 0,180 0,155 0,007 -3,80 

0,204 0,204 0,199 0,014 -0,38 

0,203 0,210 0,193 0,014 -3,31 

0,324 0,331 0,281 0,016 -2,21 

0,317 0,338 0,296 0,021 -6,22 
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4.2.2 ASM-IV – Argus Surface Meter 

4.2.2.1 Algemeen 

Met de Argus ASM-IV Surface Meter kan over een afstand van 1,44 meter een 

turbiditeitsprofiel bepaald worden. Het meetinstrument, in wat volgt ASM genoemd, heeft 

144 OBS-sensoren (Optical Backscatter Sensor) op een tussenafstand van 1 cm geplaatst in 

een stalen omhulsel. Het meetprincipe gaat vereenvoudigd als volgt: de 144 sensoren zenden 

optische signalen uit, deze worden gereflecteerd door bewegende deeltjes in de stroming en  

worden opgevangen door de ontvangers. Aan een waarde afhankelijk van het verschil tussen 

het uitgaand en inkomend signaal koppelt men dan een waarde van turbiditeit. 

Een in de ASM ingebouwde inclinometer meet de helling van het toestel in twee richtingen. 

Uit een ingebouwde druksensor kan de diepte afgeleid worden en een temperatuurssensor 

bepaalt de watertemperatuur. Figuur 4.16 toont een afbeelding van het meettoestel. 

 

 
Figuur 4.16: ASM – Argus Surface Meters 67 en 68 
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4.2.2.2 OBS-Sensoren 

Een OBS of een Optical Backscatter Sensor bestaat uit een infrarooddiode die een 

watersample verlicht met infrarood licht. Dit licht wordt door de deeltjes in suspensie 

geabsorbeerd (omzetting van licht naar warmte) en verstrooid (verandering van richting van 

het licht zonder wijziging van de golflengte). Het verstrooide licht wordt opgevangen door 

fotodetectors die dit dan omzetten naar een elektrisch signaal (Puleo et al., 2006);(Downing, 

2006). 

 

Het verband tussen het resulterende signaal van de OBS-sensor en de sedimentconcentratie is 

praktisch lineair (Downing, 2006) waardoor het erg bruikbaar is voor het bepalen van 

sedimentconcentraties.  

De verstrooiing of scattering en dus ook het OBS-signaal wordt beïnvloed door de grootte,  

vorm en korrelverdeling van de deeltjes, de reflectiviteit van de deeltjes en door flocculatie en 

aggregatie. Een schaal van 1 tot 1000 geeft in Tabel 4.8 het relatieve belang weer van de 

invloed op het signaal (Downing, 2006): 

 
Tabel 4.8: Invloedsparameters op OBS-signaal 

Concentratie: 1000 

Grootte van de deeltjes: 100 

NIR-Reflectiviteit: 10 

Flocculatie/Aggregatie: 2 

 

Een OBS-sensor moet dus voor elk type sediment afzonderlijk gekalibreerd worden. De ASM 

bestaat uit een reeks van 144 OBS-sensoren en voor elk van deze 144 sensoren wordt een 

kalibratiecurve opgesteld. 

 
Figuur 4.17: 144 OBS-sensoren op een rij (Argus) 
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4.2.2.3 Eigenschappen Argus ASM-IV Surface Meter 

In deze paragraaf worden de belangrijkste eigenschappen van de Argus ASM-IV Surface 

Meter samengevat: 

 

- Het toestel heeft 144 OBS-sensoren (golflengte 850 nm) met een tussenafstand van   

10 mm. Dit maakt dat een concentratieprofiel gedurende een bepaalde tijd over een 

afstand van 1,44 m in één keer bepaald wordt. 

- Het meetbereik per sensor ligt tussen 0 en 100 mm (Argus). 

- Het meetvolume per sensor bedraagt maximaal 10 cm³ (Argus). 

- Voor een reeks metingen kan een aantal metingen per tijdseenheid worden ingesteld 

met een minimum van 1 meting per seconde. Tussen verschillende meetreeksen kan 

ook nog een tijdsinterval bepaald worden. 

- Het meetbereik wordt door de producent van het toestel gegeven: 

Zand (d50 = 250 μm) : 50 – 50000 mg/l 

Modder (d50 = 20μm) : 5 – 5000 mg/l 

Deze waarden komen overeen met het meetbereik gegeven in (Downing, 2006). 

- Het toestel werkt op batterijen en heeft een ingebouwde microprocessor waardoor het 

voor lange periode een in situ meetcampagne kan uitvoeren zonder verbonden te zijn 

met externe voeding. 

4.2.2.4 Kalibratie ASM67 en ASM68 

Algemeen 

Gedurende het experimentele onderzoek wordt gebruik gemaakt van 2 ASM meettoestellen. 

De toestellen worden in het vervolg, aan de hand van het serienummer, ASM67 en ASM68 

benoemd. 

Voor het opstellen van de kalibratiecurves voor elk van de 144 sensoren kunnen gegevens uit 

3 verschillende kalibratiemetingen gebruikt worden: 

- Kalibratie in de grote sedimentatietank van het Labo voor Hydraulica. 

- Kalibratie in het mengvat van 250 liter samen met kalibratie ADV veldprobe. 

- Kalibratie in het mengvat van 250 liter samen met kalibratie ADV opzijkijkende probe. 

Kalibratie sedimentatietank 

De kalibratie in de grote sedimentatietank is uitgevoerd zoals beschreven in Bijlage A. De 

ASM’s zijn zo ingesteld dat er elke seconde een meting geregistreerd wordt. Per 

concentratiestijging worden de gegevens van het reflectiviteitssignaal uitgemiddeld over 120 

metingen of dus een meetperiode van 120 seconden. 
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De ASM’s worden gekalibreerd voor de 3 sedimenttypes:  

- Bentoniet 

- Kaoliniet 

- M300  

 

Voor elk van de 3 sedimenttypes is een lineair verband gevonden tussen de concentratie (mg/l) 

en het reflectiviteitsignaal van elke OBS-sensor. Vanaf een bepaalde waarde van de 

concentratie stijgt het reflectiviteitssignaal echter niet meer. Er treedt saturatie op. Dit is 

duidelijk te zien in Figuur 4.18 (ASM67) en Figuur 4.19 (ASM68) voor de sensoren 25 tot 27 

bij de meting van de hoogste concentratie.  

 

 
Figuur 4.18: Saturatie Kaoliniet ASM67 

 
Figuur 4.19: Saturatie Kaoliniet ASM68 

 

Figuur 4.20 (ASM67) en Figuur 4.21 (ASM68) zijn de grafieken waarbij de gesatureerde 

metingen zijn weggelaten. Voor de andere sensoren zijn gelijkaardige grafieken opgesteld, 

maar deze zijn vanwege de analogie niet weergegeven. Er is een duidelijk lineair verband te 

zien tussen de concentratie en de gemeten reflectiviteitswaarde. De sterkte van de lineaire 

relatie is bepaald aan de hand van de r²-waarde. 
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Figuur 4.20: Linaire relatie tussen concentratie en reflectiviteit voor sensor 25 – 27 (ASM67)  

 
Figuur 4.21: Linaire relatie tussen concentratie en reflectiviteit voor sensor 25 – 27 (ASM68)  

 

Tabel 4.9 geeft de overschrijdingspercentages van de r²-waarde voor het gevonden lineair 

verband van alle sensoren. Daaruit blijkt dat het lineaire verband voor kaoliniet telkens het 

sterkst is. Dit is één van de redenen waarom er gekozen is de proeven met kaoliniet uit te 

voeren. De eerste kalibratie in de grote mengtank is, ter bevordering van de nauwkeurigheid, 

voor kaoliniet nog eens overgedaan in een kleiner mengvat van 250 l. 

 
Tabel 4.9: Overschrijdingspercentages r²-waarden 

 

 

 

 

 

 

Kalibratie mengvat 250 liter 

De kalibratie in het mengvat van 250 liter is uitgevoerd zoals beschreven in Bijlage A. 

Opnieuw is een lineair verband gevonden tot op een bepaalde waarde van het 

reflectiviteitssignaal. Vanaf die waarde stijgt de reflectiviteit niet meer bij het verhogen van 

 
ASM 67 ASM68 

 
B K M B K 

0,99 60,6% 100,0% 93,0% 68,1% 91,7% 

0,98 83,8% 100,0% 100% 73,6% 100% 

0,9 98,6% 100% 100,0% 97,2% 100% 
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de concentratie. Voor sensoren 97 tot 99 van ASM67 en ASM68 wordt dit respectievelijk 

geschetst in Figuur 4.22 en Figuur 4.23. 

 

 
Figuur 4.22: Saturatie Kaoliniet ASM67 

 
Figuur 4.23: Saturatie Kaoliniet ASM68 

 

De saturatie treedt telkens op vanaf een waarde van 1000 mg/l. Dit heeft tot gevolg dat met de 

ASM geen concentraties kunnen gemeten worden die hoger zijn dan 1000 mg/l. Deze waarde 

is een stuk lager dan het door de producent gegeven maximum van 5000 mg/l voor modder 

(d50 = 20 μm) door de kleinere d50 van 4 μm. 

 

Om de kalibratiemetingen nog beter te benaderen zijn zowel lineaire, dubbel lineaire, 

tweedegraads, derdegraads als vijfdegraadsfuncties opgesteld voor de verbanden tussen de 

concentraties en het reflectiviteitssignaal. Binnen het meetbereik van 0 tot 1000 g/l liggen de 

functies enorm dicht bij elkaar. Figuur 4.24 geeft de kalibratiecurves weer voor sensor 100 

van ASM 67. 
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Figuur 4.24: Vergelijking kalibratiecurves sensor 100 (1

e
, 2

e
, 3

e
 en 5

e
 graadsfunctie)  

 

Bijlage D  geeft voor elke kalibratiecurve de bekomen pluim uit een meting van de 

pluimdoorsnede met de ASM. De resultaten van de lineaire, dubbel lineaire, tweedegraads en 

derdegraadsfuncties liggen zeer dicht bij elkaar. Die van de vijfdegraadsfuncties geeft 

afwijkingen voor hogere concentraties. In het verder verloop is gekozen om kalibratiefuncties 

van de derde graad te gebruiken. In Bijlage E worden voor elke sensor de kalibratiefuncties 

gegeven samen met de grafieken.  
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4.2.3 Partech 

4.2.3.1 Werking van het toestel 

 
Figuur 4.25: Schets van de partech IR 15 

 

Het Partech-toestel met een IR ‘C’ sensor is een toestel dat het mogelijk maakt om via 

infraroodsignalen een lineair verband op te stellen tussen het bekomen signaal en de 

hoeveelheid materiaal in suspensie in water. Het is ontworpen voor onderzoek en 

toepassingen op het veld. Het toestel bestaat uit een LED-bron die infraroodsignalen uitzendt 

naar een ontvanger. Door toename van de hoeveelheid sediment wordt een hoger signaal 

ontvangen waaruit bij een correcte kalibratie een concentratie bepaald kan worden. Een schets 

van het toestel is weergegeven in Figuur 4.25, een foto van het gebruikte toestel is 

weergegeven in Figuur 4.26. 

 

Het toestel stuurt een lichtbron met een golflengte van 950 nm uit over een pad van 15 mm 

tussen bron en ontvanger. Het nominale bereik ligt tussen 0 en 10000 mg/l, daarboven zal het 

toestel saturatie vertonen en dus een variabel resultaat geven onafhankelijk van de 

concentratie (IR 'C' Sensors, 2009). 

4.2.3.2 Kalibratie van het toestel 

 

 
Figuur 4.26: Het IR 15 toestel gebruikt in de proeven in het laboratorium 
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Het toestel is meerdere keren uitgetest door in opeenvolgende stappen een bepaalde 

hoeveelheid kaoliniet in het mengvat te mengen en het signaal op te schrijven. In Figuur 4.27 

is het verloop van het signaal geschetst in functie van een logaritmisch verloop van de 

concentratie. Tijdens de verschillende testen is geen saturatie opgemerkt, wel is er een variatie 

van 5% tussen de verschillende testen boven de 10 g/l. Aangezien de concentraties van de 

proeven meestal boven deze waarde liggen, wordt in die gevallen de Partech gebruikt om de 

evolutie van het signaal te bekijken gedurende de proef. De curve heeft een verloop volgens 

een derdegraadsvergelijking en vertoont slechts een kleine variatie bij concentraties boven de 

20g/l. De variaties tussen de verschillende testen van 5% geven dus een groot verschil bij 

omzetting naar de concentratie.  

 

 
Figuur 4.27: Vergelijking van het stroomsignaal van de partech met de concentratie in het mengvat 

4.2.3.3 Toepassing in de opstelling 

Het toestel wordt in het mengvat van 250 l geplaatst waar mengsels met concentraties van 

5000, 20000, 25000 en 50000 mg/l zich kunnen bevinden. De maximale concentratie ligt dus, 

zoals eerder vermeld, buiten het meetbereik van het toestel. De resultaten van de hogere 

concentraties worden dus enkel gebruikt om de evolutie te bestuderen en niet om absolute 

concentraties van mengsels te bepalen. De evolutie van het opgemeten signaal wordt dan ook 

telkens gecontroleerd tijdens de proeven. De resultaten van de gemeten concentraties en de 

dalingen van het signaal tijdens de proeven is terug te vinden in Bijlage F. 
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4.3 Proefopstelling 

4.3.1 Schets 

De volledige opstelling voor het beproeven van de pluimen in het Laboratorium voor 

Hydraulica is geschetst in Figuur 4.28. De oorsprong van het assenstelsel dat bij deze proeven 

wordt gebruikt, ligt in het midden van de goot ter hoogte van de bodem bij de overgang van 

de opwaartse tank naar de goot.   

- Aan de linkerkant staat de opwaartse tank waarin het water via een pomp uit de 

afwaartse tank gepompt wordt.  

- In het begin van de goot op ongeveer 2 m van de opwaartse tank (x=200) ligt ASM 67 

die tijdens de ene helft van de proeven op de bodem van de goot gelegd wordt en 

tijdens de andere helft onder een helling staat zoals weergegeven in Figuur 4.28. 

- Op x=625 staat de overlaat opgesteld waar de baggerpluim losgelaten wordt. 

- De pijp is vastgemaakt in een model van een schip zodat de stroming rond deze pijp 

niet te veel invloed zou hebben op de stroming van de pluim. Het model bestaat uit 

een doorzichtige plastieken plaat van 2 meter lang waarvan de randen omgebogen zijn 

zodat het water er niet over maar onder stroomt. 

- Op 50 cm van de pijp zijn de twee ADV-toestellen opgesteld die tijdens de proeven 

verplaatst worden in het vlak dwars op de stroomrichting zodat de concentratie en 

snelheid in verschillende punten gemeten kan worden. 

- Op 2 m van de pijp staat ASM 68 opgesteld zodat deze door vergelijking met de 

waarden van ASM 67 de concentraties van de pluim weer kan geven. Dit toestel meet 

dus grotendeels boven het water, maar enkel het gedeelte onder het wateroppervlak is 

van belang. Tijdens de proeven wordt dit toestel ook verplaatst vanuit het midden naar 

de rand van de goot om zo een dwarsprofiel van de concentratie op te kunnen stellen. 

- Op het einde van de goot is er een schuif aanwezig die kan ingesteld worden 

naargelang de benodigde snelheid in de goot. 

 

 
Figuur 4.28: Globale opstelling 

 

De snelheid in de goot wordt geregeld door een pomp waarbij verschillende kleppen ingesteld 

kunnen worden zodat er meer of minder water doorstroomt. Door gecontroleerde 

aanpassingen aan de schuif en de verschillende kleppen kan een constante snelheid van 0 tot 

meer dan 50 cm/s in de goot gecreëerd worden. Om een snelheid van 0 cm/s te bekomen moet 
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men de schuif volledig naar beneden brengen. Om een maximale snelheid te bereiken moeten 

alle kleppen volledig openstaan en de terugstroomklep dicht zijn. Deze snelheid zorgt voor 

een zeer variabel waterpeil waardoor ervoor gekozen is om maximaal een snelheid van 30 

cm/s in de goot te creëren tijdens de proeven. 

4.3.2 Aanvoer van het sedimentmengsel 

Het mengsel om de baggerpluim te maken, wordt in een mengvat van 250 liter gebracht. In dit 

mengvat is ook de Partech opgesteld om de evolutie van de concentratie te controleren. Met 

behulp van een dompelpomp opgesteld onderaan in het vat, wordt het sediment in suspensie 

gehouden en blijft de concentratie constant over het hele vat. Een externe pomp zorgt voor het 

transport van het mengsel naar de overlaat via een aanvoerbuis. Om een constant debiet te 

verzekeren, wordt deze overlaat voorzien van een cilindervormig reservoir dat continu 

overloopt zodat de waterdruk en daaruit volgend de uitstroomsnelheid dezelfde blijft 

gedurende de hele proef. Het mengsel dat over de rand van het reservoir loopt, stroomt via 

een afvoerbuis terug naar het mengvat zoals weergegeven in Figuur 4.29. 

 

 
Figuur 4.29: Opstelling van het mengvat en de aanvoer- en afvoerbuizen 

 

Om de verschillende situaties in realiteit te modelleren zijn verschillende pijpen en 

diafragma’s gebruikt. Er is gebruik gemaakt van een smalle pijp met een diameter van 3,4 cm 

en een dikke pijp met diameter 6,5 cm. Beide pijpen zijn uitgerust met kleinere buisjes in de 

pijp om er voor  te zorgen dat het water gelijkmatig verdeeld uit de buis vloeit. Er wordt ook 

gebruik gemaakt van diafragma’s, de ene heeft een diameter van 6 mm en de andere een 

diameter van 9 mm. 
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4.3.3 Uitstroomdebiet 

De baggerpluim komt met een bepaald debiet in de goot terecht. Dit debiet wordt bepaald 

door het diafragma dat in de opstelling geplaatst is en waar het overvloeiverlies in het model 

door stroomt. De opening van het diafragma zorgt voor een maximaal debiet dat berekend 

wordt door tijdens verschillende metingen de tijd op te meten om een bepaald volume te 

verkrijgen. 
Tabel 4.10: Resultaten debiet en snelheidsmeting per diafragma en pijp 

Diafragma 

[mm] 

Pijp 

[m] 

Debiet 

[l/s] 

Snelheid 

[m/s] 

6 0,065 0,111 0,034 

9 0,065 0,266 0,080 

6 0,034 0,111 0,122 

9 0,034 0,266 0,293 

 

Om dit uitstroomdebiet te bepalen is het belangrijk dat de pijp volledig gevuld is met water en 

het reservoir overstroomt zodat de waterdruk constant is. Door de variatie op dit debiet wordt 

dit zowel gecontroleerd voor, tijdens als na alle proeven. Daarvan is uiteindelijk het 

gemiddelde genomen en dit is terug te vinden in Tabel 4.10. De snelheid wordt dan eenvoudig 

berekend met 

 
  

 

 
 

 

      
 (4.20) 

Hierbij is D de diameter van de gebruikte pijp. Deze uitstroomsnelheid zal bepalend zijn voor 

de modellering van het verloop van de pluim volgens de theorie. 
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4.3.4 Snelheid in de goot 

De ruwheid van de wanden van de goot en de overgang tussen de houten en glazen wanden 

zorgen ervoor dat er een snelheidsprofiel ontstaat over de goot. Dit profiel is niet hetzelfde 

over de volledige lengte aangezien de ruwheid niet dezelfde is over de hele goot en ook omdat 

het snelheidsprofiel een zekere afstand nodig heeft om zich stabiel in te stellen. Zo zal het 

profiel in het begin van de goot afwijken van het theoretische door de turbulentie die daar 

heerst. Om de resultaten van de snelheidsmetingen goed te kunnen beoordelen, moet het 

snelheidsprofiel gekend zijn op de plaats waar de proeven uitgevoerd worden. Ter controle is 

ook het snelheidsprofiel over de volledige lengte gemeten.  

4.3.4.1 Snelheidsprofielen in een dwarsdoorsnede van de goot 

Er zijn profielen gemeten bij verschillende snelheden, op verschillende hoogtes en in 

verschillende doorsneden ten opzichte van de opwaartse tank. De y-richting is de 

dwarsrichting van de goot en varieert tussen 0 en 80. De z-richting is de hoogte en deze 

bedraagt bij de bodem 0. De maximale z-waarde is afhankelijk van de waterhoogte en 

schommelt telkens rond de 56 à 57 cm. De baggerpluimen worden losgelaten op x=625 en de 

snelheidsmetingen zijn uitgevoerd tussen x=625 en x= 800. 

 

 
Figuur 4.30: Snelheidsprofiel op x=625 in een dwarsdoorsnede van de goot met u=0,05 m/s 

 

In Figuur 4.30 is een dwarsprofiel opgemaakt van de snelheden bij een gemiddelde 

achtergrondstroming van ongeveer 5 cm/s. De snelheid tussen y=20 en y= 60 blijft ongeveer 

constant op eenzelfde hoogte. Rond y=10 en y=70 is een duidelijk randeffect zichtbaar 

waarbij de snelheid daalt tot bijna de helft van de gemiddelde waarde. Nog dichter bij de rand 

wordt opnieuw een verhoging van de snelheid opgemerkt. Dit laatste valt te verklaren door 

het feit dat het ADV-toestel zich dan zo dicht bij de rand bevindt waardoor het signaal niet 

meer perfect gemeten kan worden. Verder is het ook duidelijk dat de snelheid nabij het 

wateroppervlak en op middelmatige hoogte weinig van elkaar afwijken. Nabij de bodem is er 

wel een duidelijke daling van de snelheid merkbaar. Aangezien de snelheidsmetingen met het 
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ADV toestel altijd in het midden van de goot gebeuren, zijn de randeffecten verder niet van 

belang. Snelheidsprofielen in andere dwarsdoorsneden zijn terug te vinden in Bijlage G. 

4.3.4.2 Evolutie van het snelheidsprofiel in de hoogte 

De snelheid wordt verder gecontroleerd op verschillende plaatsen in de x-richting op 

verschillende hoogtes, maar telkens in het midden van de goot met y=40. De invloed van de 

randen is in het midden niet op te merken, maar de ruwheid van de bodem heeft wel een 

invloed op de stroming en het verloop ervan, zeker naarmate men dichter bij de bodem komt. 

De snelheid    stijgt naarmate de hoogte z stijgt. Daaruit volgt dat 
   

  
 |

   

  
| en op die 

manier kan men de turbulente schuifspanning berekenen met (Welty, 2008): 

 

 
         (

   

  
)
 

    (4.21) 

Hierbij is K een constante die  voor turbulente stromingen berekend wordt en een waarde van 

0,4 heeft (Prandtl, 1927).  Om de snelheid op een hoogte z te berekenen, heeft men ook de 

maximale snelheid nodig en maakt men gebruik van de volgende formule: 

 

          

√    
   

 

 
(  (

 

 
)) (4.22) 

Om het snelheidsprofiel volgens deze theorie te bepalen, moet men dus de maximale snelheid, 

de turbulente schuifspanning, de massadichtheid en de waterhoogte kennen. Aangezien al 

deze parameters gekend zijn of kunnen berekend worden met de ADV-toestellen kunnen de 

gemeten snelheidsprofielen vergeleken worden met de theoretische. 

 

 
Figuur 4.31: Snelheidsprofiel in de hoogte op x=625 met u=0,17 m/s 

 

In Figuur 4.31 benadert het gemeten profiel duidelijk het theoretische, enkel ter hoogte van 

het wateroppervlak valt er een daling van de snelheid op te merken. Op de plaats waar de 

baggerpluimen in de goot gelost worden, vertoont de stroming dus een mooi snelheidsprofiel.  
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Figuur 4.32: Snelheidsprofiel ter hoogte van de schuif 

 

De daling van de snelheid nabij het wateroppervlak valt te verklaren door de schuif. 

Aangezien er zich afwaarts een schuif bevindt die volgens de benodigde snelheid op een 

bepaalde hoogte staat, is er een lichte daling van het wateroppervlak, waarbij bovendien een 

volledig verschillend snelheidsprofiel bekomen wordt zoals weergegeven op Figuur 4.32. 

Door bij lage snelheden een rooster in de goot te plaatsen voor de schuif die voor verspreiding 

van de snelheid zorgt, wordt verholpen aan dit probleem. De snelheidsprofielen die op andere 

plaatsen geregistreerd zijn, kunnen teruggevonden worden in bijlage G. 
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5 MEETPROGRAMMA 

5.1 Schaling van grootheden 

5.1.1 Buckingham π-theorema 

In deze masterproef worden verschillende parameters gebruikt en berekend. Deze parameters 

worden geschaald om toe te kunnen passen in een klein model t.o.v. de realiteit. Om deze 

schaling correct uit te kunnen voeren, moet men de parameters eerst analyseren volgens de 

dimensieanalyse. 

Dit is een theorie die een verband opstelt tussen het aantal parameters, het aantal variabelen 

om het fenomeen te beschrijven en het aantal dimensies. Algemeen kan men stellen dat als er 

m variabelen zijn en n dimensies, dat (m-n) dimensieloze parameters volstaan om het proces 

te vatten. Buckingham noemt deze parameters π-termen en naar hem wordt deze theorie ook 

genoemd. 

In een algemeen geval kan men de π-termen opstellen door de fysische variabelen qi die in 

een wiskundige vergelijking voorkomen tot een bepaalde factor te verheffen en te 

vermenigvuldigen met elkaar zoals geïllustreerd in vergelijking (5.1). Verder moeten alle 

variabelen herleid worden naar de basisdimensies en de vergelijkingen per dimensie opgesteld 

worden zodat de parameter dimensieloos wordt(Sharp, 1981). 

      
    

    
  (5.1) 

5.1.2 Afleiding van dimensieloze parameters 

5.1.2.1 Via formules van kracht en energie 

Eerst moet er een keuze gemaakt worden qua dimensies. De voor de hand liggende keuze valt 

op [L] voor afstand, [M] voor massa en [T] voor tijd. Om vlotter de benodigde dimensieloze 

parameters te bekomen, kan men ook de variabelen analyseren op een andere wijze. Op die 

manier wordt de inertiekracht F ontleed die proportioneel is tot het product van massa en 

versnelling. De massa is proportioneel tot ρL³ en versnelling proportioneel tot de snelheid 

gedeeld door de tijd waarbij de tijd proportioneel is tot L/V. De kracht kan nu geschreven 

worden als: 

 
   

    

   
         (5.2) 
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De zwaartekracht wordt op analoge wijze omgezet waarbij nu in plaats van een versnelling de 

graviteitconstante gebruikt wordt: 

 

            (5.3) 

In stromingen zijn de viskeuze krachten ook van belang, deze kunnen afgeleid worden met 

volgende formule voor schuifspanning in vloeistoffen: 

 

 
    

  

  
 (5.4) 

Opnieuw wordt deze formule omgevormd waarbij de schuifspanning beschouwd wordt als 

een kracht op een oppervlakte: 

 

   

  
  

  

 
         (5.5) 

Als deze viskeuze kracht nu beschouwd wordt ten opzichte van de berekende inertiekracht in 

formule (5.2) wordt een dimensieloze parameter verkregen: 

 

  

  
  

      

    
  

   

 
 

  

 
   (5.6) 

Hierbij is       de kinematische viscositeit van de vloeistof. Deze verhouding staat gekend 

als het Reynoldsgetal. Als dezelfde vergelijking opgesteld wordt, maar de viskeuze kracht 

vervangen wordt door de zwaartekracht dan komt er: 

 

  

  
  

      

    
  

  

  
 (5.7) 

Deze verhouding staat gekend als het getal van Froude. Op analoge wijze kan men de 

potentiële energie delen door de kinetische energie om tot een dimensieloos getal te komen. 

Op die wijze verkrijgt men het Richardsongetal: 

 

   

  
  

          

     
  

   

  
         (  

  

 
) (5.8) 

5.1.2.2 Via het Buckingham π-theorema  

Om het theorema toe te passen is er eerst een lijst nodig van alle variabelen in het probleem. 

Dit is afhankelijk van het doel van de proeven en van de mogelijkheden van de opstelling. 

Voor de modellering van de baggerpluimen in realiteit kunnen de parameters in Tabel 5.1 

variëren: 
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Tabel 5.1: Variabele parameters in realiteit 

Diameter overlaat D L 

Snelheid overvloeimengsel W L/T 

Snelheid achtergrondstroming    L/T 

Densiteit overvloeimengsel ρ M/L³ 

Densiteit zeewater    M/L³ 

Korrelgrootte  materiaal     L 

Hoogte tussen schip en bodem    L 

Kinematische viscositeit overvloeimengsel   L²/T 

 

Volgende parameters zijn vast: 
Tabel 5.2: Vaste parameters 

Kinematische viscositeit water    L²/T 

Zwaartekrachtsconstante g L/T² 

 

Uit deze variabelen kan het debiet gemeten worden en kan de breedte en lengte van de pluim 

bepaald worden in de proeven. 
Tabel 5.3: Debiet, breedte, lengte pluim 

Debiet   L³/T 

Breedte pluim    L 

Lengte pluim    L 

 

Om nu dimensieloze parameters te bekomen voor het probleem van de dimensionering, wordt 

het π-theorema toegepast op deze variabelen. Er zijn 12 variabelen en 3 eenheden dus zullen 

er 9 dimensieloze getallen ontstaan: 

 
   

 

  
        

 (5.9) 

 
   

  

  
 (5.10) 
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 (5.17) 

Door analyse van deze dimensieloze getallen kunnen dezelfde dimensieloze parameters 

opgesteld worden als bij de afleiding van krachten en energie. Hierbij komen nog twee andere 

dimensieloze parameters die snel afgeleid kunnen worden uit bovenstaande vergelijkingen, 

namelijk de verhouding van de diameter van de overlaat op de hoogte en de verhouding van 

de snelheden. Deze laatste verhouding wordt de  -waarde genoemd. 

 

   

  
 

 

  
 (5.18) 

 

  

  
 

  

 
    (5.19) 

5.1.3 Toepassing van parameters 

5.1.3.1 Bepaling van soort pluim 

Om te bepalen of er een dynamische of passieve pluim ontstaat in het model kan gebruik 

gemaakt worden van het Richardsongetal Ri en de snelheidsverhouding  . Deze parameters 

zijn reeds geanalyseerd in een onderzoek over baggerpluimen (Winterwerp, 2002) onder een 

gelijkaardige vorm: 

 
   

  

 
 (5.20) 

   

 

 
    

      

    
 (5.21) 

Hierbij is    het verschil in densiteit tussen de pluim en het zeewater. De resultaten van het 

experiment zijn dat hoge  -waarden en lage Ri-waarden een passieve pluim veroorzaken. 

Centrale waarden geven een overgangszone waarin beide soorten pluimen voorkomen en 

moeilijk te onderscheiden zijn. Lage  -waarden en hoge Ri-waarden veroorzaken dan weer 

een dynamische pluim. De resultaten zijn weergegeven in Figuur 5.1. 

 
Figuur 5.1: Classificatie van overvloei pluimen in ondiep water (Winterwerp, 2002) 
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5.1.3.2 Schaling van het model 

Het model moet een correcte weergave zijn van de realiteit. Om te verzekeren dat de 

modellering op de juiste wijze geschaald is ten opzichte van een echte overlaat moeten de 

verhouding van het Froudegetal in realiteit en in het model gelijk zijn aan één. Dit geldt ook 

voor het Reynoldsgetal (van Eekelen, 2007). 

 

 
   

  

  
  (5.22) 

 

 
   

    

 
 (5.23) 

 

Verder moeten alle lengte-eenheden geschaald worden op dezelfde manier als de 

snelheidseenheden. Als in bovenstaande dimensieloze getallen al deze voorwaarden 

ingevoerd zijn, wordt verkregen dat de verschaling van de lengte gelijk moet zijn aan één wat 

betekent dat men de werkelijke afmetingen van het schip en de overlaat moet gebruiken. Dit 

is het triviale geval, maar kan geen oplossing zijn voor de modellering. Er zal dus één van de 

eisen aangepast moeten worden. Hierbij kan gekozen worden om ofwel het Froudegetal ofwel 

het Reynoldsgetal van het model toch wat te laten variëren ten opzichte van de realiteit(Sharp, 

1981). 

 

In de literatuur wordt meestal gekozen om het Reynoldsgetal te laten variëren. Deze 

parameter geeft weer of een stroming turbulent is of laminair. Om er zeker van te zijn dat de 

stroming turbulent is in het model, wordt een minimaal Reynoldsgetal in de grootteorde van 

2000 gekozen. Dit wordt gecontroleerd voor de verschillende proeven. 

5.2 Meetplan 

Via een uitgewerkte aanpassing van de uitstroomsnelheid, achtergrondsnelheid en 

concentratie kan ervoor gezorgd worden dat een volledig beeld verkregen wordt van alle 

soorten baggerpluimen, hun vorm en hun traject. Om dit beeld zo algemeen mogelijk te 

houden is ervoor gekozen om de verschillende proeven weer te geven aan de hand van het 

Richardsongetal en de verhouding van de snelheden zoals weergegeven in Figuur 5.2. De 

verhouding van de snelheden zijn de theoretische achtergrondsnelheden gaande van 0 tot 0,3 

m/s tegenover de berekende uitstroomsnelheden gaande van 0,034 tot 0,293 m/s. Voor de 

verwerking van de resultaten wordt verder gebruik gemaakt van de werkelijke 

achtergrondsnelheden die opgemeten zijn tijdens de proeven. 
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Figuur 5.2: Verschillende proeven die uitgevoerd worden in functie van Ri en de verhouding van de 

snelheden 

 

De kleine Richardsongetallen worden bekomen door gebruik te maken van de pijp met 

diameter van 0,034 m, de grote Richardsongetallen door de grote pijp met diameter 0,065 m 

te gebruiken. Het volledige meetplan is terug te vinden in Bijlage H. De densiteiten die hierbij 

bereikt worden gaan van 1003 tot 1030 kg/m³ en het Reynoldsgetal bedraagt minimaal 2210 

wat net boven de vastgelegde norm ligt. De hoogte van de onderkant van het schip boven de 

bodem    is telkens 0,54 m. 

5.3 Situatie in de realiteit 

De verschillende proeven komen overeen met een bepaalde situatie in de realiteit. Hier 

bedraagt de hoogte tussen de onderkant van het schip en de bodem in de meest voorkomende 

situaties 5 tot 30 m en bedraagt de densiteit van de baggerpluim tussen de 1025 en 1090 kg/m³. 

Door voor elke pluim die gemodelleerd wordt in het labo een bepaalde uitstroomsnelheid en 

hoogte boven de bodem in realiteit    te laten overeenkomen, kunnen alle parameters van de 

pluim in realiteit bekeken worden. De diameter in realiteit    wordt dan bijvoorbeeld met 

      en     : 

 
     

  

  
   (5.24) 

De achtergrondstroming in realiteit    wordt op dezelfde manier bepaald via de 

achtergrondstroming van het model     en de uitstroomsnelheid waarbij             

 : 

 
     

  

  
   (5.25) 

Via dezelfde methode kan ook bijvoorbeeld de diameter en de achtergrondstroming gekozen 

worden en daaruit de uitstroomsnelheid en de hoogte bepaald worden. Door een goede keuze 

van de te kiezen parameters kan ervoor gezorgd worden dat de densiteit in realiteit altijd 

binnen de vooropgestelde normen ligt. Verder lopen de werkelijke diameters van 1 tot 

maximaal 4 m, wat erop wijst dat met dit model een maximale hoogte van 63,5 m in realiteit 

kan gemodelleerd worden met de dunne pijp en een maximale hoogte van 33,2 m in realiteit 

met de dikke pijp. 
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6 RESULTATEN 

6.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van de 35 experimentele proeven die 

uitgevoerd zijn volgens het meetplan besproken in paragraaf 5.2. In een eerste deel worden de 

proeven met pluimen zonder achtergrondstroming besproken. Deze proeven zijn op een 

andere manier uitgevoerd en er is geen gebruik gemaakt van de ASM-toestellen. Daarna 

worden alle proeven met achtergrondstroming uitgebreid bestudeerd per onderzocht thema.  

 

De trajecten van de pluimen worden eerst onderzocht aan de hand van de videobeelden die 

gemaakt zijn voor elke proef. Vervolgens worden de snelheden bekeken die opgemeten zijn 

door de ADV-toestellen in 3 dimensies en daarna worden ook alle concentraties gecontroleerd 

met zowel de ADV’s als de ASM’s. Ten slotte wordt nog specifiek gekeken naar de vortex-

vorming van de pluimen en wordt een criterium opgesteld om het gedrag van de pluimen op 

te delen in verschillende categorieën. 

 

Een belangrijke opmerking bij dit hoofdstuk en dit werk bij uitbreiding is dat alle snelheden 

en concentraties tijdsgemiddelden zijn, gemeten over 30 seconden voor de ASM’s en 80 

seconden of meer voor de ADV’s. Als bijvoorbeeld gesproken wordt over de maximale 

snelheid is dit dus de maximale tijdsgemiddelde snelheid van een proef en dus de gemiddelde 

snelheid van één meting. 

 

6.2  Pluimen zonder achtergrondstroming 

Hoewel de focus van het experimentele onderzoek in deze masterproef niet ligt op de studie 

van baggerpluimen in het geval er geen achtergrondstroming aanwezig is, zijn toch een aantal 

proeven uitgevoerd in stilstaand water. Dit hoofdzakelijk om het theoretisch integraalmodel 

van Fischer (1979) beschreven in hoofdstuk 1 kort te bestuderen. Dit is in het verleden reeds 

meerdere malen experimenteel onderzocht in onder andere Papanicolaou & List (1988), 

Rouse et al. (1952), Fischer et al. (1979) en Lee & Chu (2003). In de meeste van de 

experimenten maakt men gebruik van pluimen van zoutwatermengsels om het 

densiteitsverschil te bekomen of wordt er gewerkt met warmtepluimen. Geen van in de 

literatuur gevonden studies beschrijven proeven uitgevoerd met sediment. Dit kan mogelijk 

leiden tot een verschil  in evenredigheidsconstanten voor de verschillende voorgestelde 

formules voor jets, pluimen en gedwongen pluimen.   
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6.2.1 Pluim met zoutoplossing en kleurstof 

6.2.1.1 Algemeen 

In dit experiment is een pluim gemaakt met volgende eigenschappen: 

 

- Concentratie c0: 30 g/l 

- Densiteit mengsel ρ: 1016,14 kg/m³ 

- Diameter pijp D: 0,034 m 

- Uitstroomsnelheid W: 0,122 m/s 

 

In Figuur 6.1 wordt links een momentopname afgebeeld tijdens het stromen van de pluim. In 

het midden wordt dan de gemiddelde pluim gegeven door het gemiddelde beeld te berekenen 

van alle afzonderlijke stilstaande videobeelden. Ten slotte is in de rechtse figuur een 

schematisering gegeven van de meetpunten waar met de ADV de snelheid opgemeten is. De 

zoutconcentratie op verschillende posities is wegens het ontbreken van geschikte 

meetapparatuur niet bepaald. 

 

       
Figuur 6.1: Pluim op willekeurig tijdstip – Gemiddelde pluim – Meetpunten 

 

De lengteschaal lQ is 3 cm en de lengteschaal lM is 5,3 cm. Dit betekent dat de stroming in de 

pluim na 3 cm volledig getransformeerd is van een stroomprofiel in de pijp en dat na 5 cm de 

stroming overgaat van een jet naar die van een pluim. Vanaf een afstand van 5lM (26,5 cm) tot 

de uitstroomopening is het gedrag als dat van een pluim met tussen z=lM en z=5lM een 

overgangszone (Papanicolaou & List, 1988). 
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6.2.1.2 Snelheid langs een verticale as z 

De snelheid in de z-richting langs een verticale op 1 cm van de as van de pluim is opgemeten 

met de ADV en dit op 5, 15, 25 en 30 cm van de uitstroomopening. De reden waarom er op 1 

cm van de as van de pluim is gemeten en niet op de as van de pluim zelf, is dat er wegens 

uitvoeringsbeperkingen niet dichter met de ADV kan worden gekomen.  

De meting op 5 cm  van de uitstroomopening bevindt zich als enige in het deel van de pluim 

waar de stroming is als die van een jet. Op 1 cm buiten de as ligt het meetpunt binnen de 

centrale kegel beschreven in de theoretische afleiding in paragraaf 3.4. De gemeten snelheid is 

daar in theorie gelijk aan de snelheid op de as. Met behulp van formule (3.19) worden de 

overige gemeten snelheden op 1 cm van de as omgezet naar een gemeten snelheid op de as. 

 

 
Figuur 6.2: Verticale snelheid op de as van de pluim wm(z)

 

Op Figuur 6.2 wordt de gemeten verticale snelheid op de as van de pluim volgens de verticale 

afstand tot de uitstroomopening uitgezet samen met de theoretisch berekende waarde. Het valt 

op dat de gemeten snelheden een stuk afwijken van de theoretische snelheden. Pas vanaf de 

meting op 0,30 m verticale afstand komt de gemeten snelheid in de buurt van de theoretische 

waarden. Een mogelijke reden voor de afwijking is dat de meetpunten op 15 en 25 cm in de 

overgangszone van de stroming liggen en de toegepaste asymptotische formules van zuivere 

pluimen er niet geldig zijn. Toepassing van de pluimformules veroorzaken de stijging in de 

grafiek waarbij tot voor 5 cm de formules van jets toegepast zijn. Het is wel duidelijk dat bij 

30 cm, buiten de overgangszone gelegen, de theoretische en gemeten snelheden dichter in de 

buurt komen. 

Een oorzaak voor de lage waarde van de gemeten snelheid op 5 cm die theoretisch, vanwege 

de ligging binnen de centrale kegel, gelijk zou moeten zijn aan de initiële uitstroomsnelheid, 

kan zijn dat het meetpunt toch buiten de centrale kegel ligt en dus een hogere snelheid op de 

as bepaalt. Meer meetpunten langs de verticale as zijn bovendien nodig om betrouwbare 

conclusies te kunnen nemen. 
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6.2.1.3 Snelheid langs een horizontale as r 

Analoog als de meting van de snelheid langs de verticale as van de pluim is op 0,30 meter 

diepte onder de pijp de verticale snelheid langs een horizontale as gemeten en dit op 1 cm, 1,4 

cm; 2,2 cm; 3,2 cm; 4,1 cm; 5,1 cm en 6,1 cm. De theoretische snelheden zijn opnieuw 

bepaald met formule (3.19). Figuur 6.3 is een grafiek waarin beide vergeleken worden. 

 

 
Figuur 6.3: Verticale snelheid w(z,r) 

 

Het in de theorie gedefinieerde Gauss profiel voor de snelheid in een dwarsdoorsnede van een 

pluim wordt duidelijk waargenomen in de metingen. De gemeten en theoretische snelheden 

liggen in dezelfde grootteorde, wat te verwachten is, daar op 30 cm de grens van 5lM bereikt 

wordt. In dit geval zijn de formules dus een goede benadering. 

Voor de evenredigheidsconstante is de waarde 10,46 gekozen daar dit de beste resultaten 

geeft. Meerdere proeven zijn uiteraard nodig om dit als algemeen te gaan beschouwen. 

6.2.2 Pluim met kaoliniet 

In dit experiment is een pluim gemaakt met volgende eigenschappen: 

 

- Concentratie c0: 5 g/l 

- Densiteit mengsel ρ: 1003,077 kg/m³ 

- Diameter pijp D: 0,034 m 

- Uitstroomsnelheid W: 0,122 m/s 

 

In Figuur 6.2 wordt links opnieuw een momentopname afgebeeld tijdens het stromen van de 

pluim, in het midden volgt de gemiddelde pluim en rechts geeft een schematisering van de 

meetpunten waar de ADV heeft gemeten.  
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In dit geval kunnen er ook concentraties bepaald worden, daar er kalibratieformules zijn 

opgesteld voor het bepalen van concentraties uit de amplitude en SNR van het ADV-signaal. 

 

     
Figuur 6.4: Pluim op willekeurig tijdstip – Gemiddelde pluim – Meetpunten 

 

De lengteschaal lQ  is 3 cm en de lengteschaal lM is 12 cm. Dit betekent volgens Papanicolaou 

& List (1988) dat de stroming zich pas na 5lM of 60 cm als die van een pluim zal gedragen. 

Dit is dieper dan de beschikbare waterdiepte. 

6.2.2.1 Snelheid langs een verticale as z 

Met de ADV is de snelheid in de z-richting opgemeten op 1 cm van de centrale as van de 

pluim en op 10, 20 en 30 cm diepte. De meting op 10 cm diepte valt binnen de zone waarin de 

stroming zich gedraagt als een jet. De snelheid is er gelijk aan de uitstroomsnelheid W van 

0,122 m/s. De metingen op 20 en 30 cm diepte vallen opnieuw in de overgangszone. Voor de 

theoretische snelheden zijn de formules van zuivere pluimen aangenomen. 
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Figuur 6.5: Verticale snelheid op as pluim wm(z)

 

 

De theoretische grafiek is opnieuw niet echt een goede benadering van de verticale snelheden 

op de as van de pluim. De oorzaak is opnieuw dat de meetpunten gelegen zijn in de 

overgangszone en dat de toegepaste asymptotische formules van zuivere pluimen er niet 

geldig zijn. Bovendien zijn er meer meetpunten nodig langs de verticale as om betrouwbare 

conclusies te kunnen nemen. 

6.2.2.2 Snelheid langs een horizontale as r 

Op 30 cm diepte zijn ook de snelheden bepaald op 1 cm; 2,2 cm; 4,1 cm; 6,1 cm; 8,1 cm en 

10 cm van de aslijn van de pluim.  

 

 
Figuur 6.6: Verticale snelheid w(z,r)  

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14

V
er

ti
ca

le
 a

fs
ta

n
d

 z
 [

m
] 

Snelheid [m/s] 

Snelheid wm(z) 

Gemeten

Theoretisch

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,000 0,020 0,040 0,060 0,080 0,100 0,120

S
n

el
h

ei
d

 [
m

/s
] 

Radiale afstand r tot de as van de pluim [m] 

Snelheid w(z,r) 

Gemeten

Theoretisch



  6    Resultaten  

Experimenteel onderzoek naar Baggerpluimen  85 

De absolute waarde van de gemeten snelheden hebben een niet verwaarloosbare afwijking ten 

opzichte van de gemeten waarden. Dit komt opnieuw door de overgangszone tussen jetgedrag 

en pluimgedrag waarin de stroming zich bevindt. Wel is de Gaussverdeling van de gemeten 

snelheden duidelijk waarneembaar. De negatieve gemeten snelheden vanaf 6 cm zijn 

vermoedelijk te wijten aan het feit dat er buiten de pluim gemeten wordt. 

6.2.2.3 Concentraties 

Op elke positie waar een meting uitgevoerd is met de ADV kan ook een concentratie bepaald 

worden via de opgestelde kalibratiefuncties. Op de centrale as van de pluim zijn de gemeten 

concentraties samen met de theoretische concentraties opnieuw uitgezet in Figuur 6.7. 

Vanwege de overgangszone zijn de formules voor pluimen hier opnieuw geen goede 

benadering. Een andere mogelijkheid is dat de in de berekeningen toegepaste 

evenredigheidsconstante 9,1 (= D2 met in de literatuur voorgestelde waarde tussen 9,1-10,46 ; 

zie paragraaf 3.5) niet geldig is voor sedimentoplossingen. De waarden in de literatuur zijn 

enkel bepaald voor warmtepluimen of zoutwaterpluimen. Het is echter moeilijk om op basis 

van één proef een betrouwbare conclusie te maken omtrent de evenredigheidsfactor voor 

sedimentpluimen en verder onderzoek dringt zich op. De gemeten concentratie zelf daalt met 

de diepte van de pluim wat verwacht wordt. 

 

 
Figuur 6.7: Concentratie op de verticale centrale as van de pluim 

 

In Figuur 6.8 is de gemeten concentratie op 30 cm diepte op een horizontale as r uitgezet. 

Daar de theoretische concentraties te veel afwijken, zijn ze niet opgenomen in de grafiek. 

Opnieuw is het Gauss profiel voor de concentraties duidelijk op te merken. De concentratie 

daalt naarmate de pluim verder verwijderd is van de as. 
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Figuur 6.8: Concentratie op horizontale as op 30 cm van de uitstroomopening 

 

6.2.3 Extra: poging om concentratie op te meten met de ASM 

Twee pogingen om de concentratie in een dwarsdoorsnede van de pluim op de meten met de 

ASM zijn mislukt. De ASM is horizontaal geplaatst op 32 cm van de uitstroomopening met 

de bedoeling tijdens de proef de concentratie op te meten en het theoretische Gaussprofiel na 

te gaan. Deze meting is mislukt daar het sedimentmengsel boven de ASM blijft hangen en het 

reflectiviteitssignaal onmiddellijk satureert.  

Op Figuur 6.9 is bijvoorbeeld links en rechts van de pluim te zien dat het sediment blijft 

hangen op de ASM. 

 

 
Figuur 6.9: Sedimentgroepering boven ASM 
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6.2.4 Evaluatie van de proeven zonder achtergrondstroming 

Samen met twee minder goed gelukte pogingen, zijn de hierboven beschreven pluimen in 

stilstaand water, in totaal 4 pogingen om een baggerpluim te simuleren in stilstaand water. De 

theoretische snelheden op de as van de pluim, vertonen een niet te verwaarlozen afwijking 

van de gemeten snelheden, dit meestal omdat de meetposities zich in de overgangszone tussen 

pluim en jet bevonden. In een dwarsdoorsnede is telkens wel de normaalverdeling opgemeten, 

dit zowel voor de verticale snelheden als voor concentraties.  

Twee goede pogingen zijn verder te beperkt om vergaande conclusies te trekken. Om dit te 

kunnen doen zijn veel meer experimenten nodig en dit in een aangepaste meetopstelling. Door 

het lekken van de goot aan de schuif, de beperkte proeftijd en het grote waterverbruik is de 

huidige opstelling niet aangewezen. Bij het sluiten van de schuif ontstaat er golfwerking in de 

goot die de pluim kan beïnvloeden. Ook de geringe diepte is een beperking. Vaak reikt de 

diepte van de overgangszone tot aan de bodem.  

Een waterreservoir, een soort van cilindrische of rechthoekige bak met glazen wand en 

voldoende hoogte (> 10 keer maximale lM) lijkt aangewezen. Ideaal zou zijn dat ook het 

sediment van de baggerpluim gedurende de proef afgevoerd kan worden. 
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6.3 Trajecten 

De verschillende pluimen uitgevoerd tijdens het experimenteel onderzoek zijn gefilmd met 

behulp van een camera. Deze camera is telkens op dezelfde plaats gepositioneerd en de 

zoominstellingen zijn telkens gelijk genomen. De afmetingen van de pluim op videobeelden 

worden gekalibreerd door met dezelfde camera-instellingen tijdens het filmen, een foto te 

nemen van een meetlat met gekende lengte op de plaats waar de pluim in het water gelaten 

wordt. Op deze manier kunnen de afstanden op de foto’s en videobeelden gelinkt worden aan 

de werkelijke afstanden.  

De filmpjes zelf worden geanalyseerd door met een bepaalde tijdstap stilstaande videobeelden 

te nemen uit de film, waarvan de bovenste foto in Figuur 6.10 een voorbeeld is. Uit deze 

beelden wordt een gemiddelde foto samengesteld met behulp van Matlab. Een voorbeeld van 

zo’n gemiddelde foto is de onderste foto in Figuur 6.10. Deze gemiddelde afbeeldingen die 

per pluim bepaald worden, worden gebruikt om het traject van de pluim op te stellen. 

 

 

 
Figuur 6.10: Vergelijking van een momentopname tijdens een bepaalde proef bovenaan en een 

samengestelde foto van alle beelden uit dezelfde proef onderaan 

 

De trajecten worden berekend met behulp van Matlab door op zoek te gaan naar de plaatsen 

met donkere pixels. Verder is een filter toegepast zodat enerzijds opgemeten pieken 

uitgemiddeld worden over de nabijgelegen waarden en anderzijds om het traject te kunnen 

interpoleren tussen de waarden links en rechts van het middenschot, zichtbaar in Figuur 6.10. 
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6.3.1 Vergelijking met theorie van Fischer en methode van Lagrange 

6.3.1.1 Berekening van centrum van het traject 

Met behulp van de theorie van Fischer, toegelicht in hoofdstuk 1, en de methode van 

Lagrange, berekend met de formules uit paragraaf 3.7, kunnen de geteste pluimen nu 

vergeleken worden met de theoretische berekeningen.  

 

Algemeen kan gesteld worden dat het traject van de as van de meeste gemeten pluimen nauw 

aansluit bij de theoretische berekeningen. Meestal liggen de trajecten bepaald uit de beelden 

iets hoger dan de trajecten berekend volgens de theorie. Het verschil blijft, op de zeer hoog 

gelegen pluimen na, beperkt. Figuur 6.11 toont een voorbeeld van een pluim waarbij de pluim 

het volledige verloop van de theorie van Fischer sterk benadert, maar over het volledige 

traject een paar cm hoger ligt. De pluim berekend met de methode van Lagrange ligt in de 

buurt van deze berekend met Fischer. 

 

 
Figuur 6.11: Vergelijking van de gemeten pluim via foto’s en de theorie voor Ri=0,690 en  =0,632 

 

Het gros van de gemeten pluimen benaderen best de pluimen bepaald volgens de methode van 

Lagrange. Een aantal pluimen benaderen dan weer beter de theorie van Fischer zoals deze 

voorgesteld in Figuur 6.11. Besluiten dat de methode van Fischer een slechte methode is, zou 

echter iets te kort door de bocht zijn. De methode is wat ouder en heeft zijn beperking doordat 

de pluimen opgesplitst moet worden in verschillende delen. In elk deel wordt een andere 

berekening gebruikt, waardoor soms opvallende bochten voorkomen in het verloop zoals de 

pluim in Figuur 6.12. Hier volgt de pluim bijna perfect het verloop van de methode van 

Lagrange  tot op 75 cm van de pijp. Daarna ligt het gemeten traject iets lager dan voorspeld 

door de theorie wat deels verklaard kan worden door de bodemeffecten. Bij het langdurig 
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loslaten van pluimen wordt soms vastgesteld dat het sedimentmengsel vlak boven de bodem 

als het ware ‘opkruipt’ tegen de stroming in, dus een densiteitstroming tegen de stroming in. 

Daardoor vertonen de beelden van de gemiddelde pluim in de buurt van de bodem een iets 

onduidelijker patroon. 

 

 
Figuur 6.12: Vergelijking van de gemeten pluim via foto’s en de theorie voor Ri=0,060 en  =0,384  

 

De beperking van de theorie van Fischer ligt ook bij de keuze van de gebruikte 

evenredigheidscoëfficiënten zoals weergegeven in Tabel 3.7 en Tabel 3.8. De invloed van 

deze coëfficiënten wordt onderzocht door deze elk apart geleidelijk aan te wijzigen en de 

trajecten van alle proeven te vergelijken. De invloed van C1 en D1, die enkel effect hebben op 

het begin van het traject, hebben weinig effect op het globale verloop van de pluim. Voor 

deze coëfficiënten is er dan ook voor geopteerd de meest gebruikte waarde uit de literatuur te 

gebruiken die voor beide coëfficiënten 1,8 bedraagt. De invloed van C2 en D2 is veel meer 

bepalend dan deze van de andere factoren. Vooral voor D2 is een  duidelijk effect merkbaar. 

Bij slechts een lichte stijging van de coëfficiënt is er een duidelijke daling van het verloop van 

de pluimen vanaf een bepaalde afstand van de pijp. Aangezien de meeste gemeten pluimen 

een traject bepalen dat hoger ligt dan datgene bepaald door Fischer, is ervoor geopteerd 

coëfficiënten te kiezen die het hoogste verloop bepalen. Voor D2 is dit de in de literatuur 

gevonden minimumwaarde van 1,1. Zoals eerder verklaard, liggen sommige pluimen ook 

onder het traject bepaald volgens Fischer en deze worden beter benaderd met een hogere 

coëfficiënt. Om een algemeen besluit te kunnen vormen, is besloten om de coëfficiënten niet 

te laten variëren van pluim tot pluim. Voor C2 wordt om dezelfde reden ook de 

minimumwaarde uit de literatuur gebruikt: 1,44.  
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Een derde voorbeeld is weergegeven in Figuur 6.13 waarbij de gemeten pluim exact 

overeenkomt met de methode van Lagrange voor Ri = 0,120 en   = 0,333. De beperking van 

de hoogte van de goot zorgt ervoor dat er maar gemeten kan worden tot op 50 cm van de pijp. 

Het gedrag is echter duidelijk. Over het algemeen wordt besloten dat ondanks grondig 

bestudeerde keuze van de coëfficiënten voor de theorie van Fischer, de methode van Lagrange 

het best aansluit bij de opgemeten trajecten. 

 

 
Figuur 6.13: Vergelijking van de gemeten pluim via foto’s en de theorie voor Ri=0,120 en  =0,333 

6.3.1.2 Berekening van de straal van de pluim 

De straal van de pluimen kan bepaald worden met de formules beschreven in de methode van 

Lagrange in paragraaf 3.7. De straal kan ook uit de experimenten gehaald worden door 

analyse van de foto’s van de verschillende proeven. De straal is telkens gecontroleerd op 50 

cm en 80 cm van de pijp in de x-richting door de verticale dikte van de pluim te bepalen. 

Deze verticale dikte kan uit de gemiddelde dikte afgeleid worden door de overgang van de 

donkere pixels van de pluim naar de lichtere pixels van het omgevingswater. De afstanden 

zijn zo gekozen aangezien de pluim in het begin van het traject nog een buigpunt vertoont en 

de breedte dan niet verticaal kan gemeten worden. Vanaf 80 cm van de pijp bereiken de eerste 

twee pluimen al de bodem waardoor het voor deze pluimen niet meer mogelijk is de breedte 

te gaan bepalen. 

 

Voor alle pluimen is een kleinere straal opgemeten dan deze berekend volgens de methode 

van Lagrange. Dit kan verklaard worden door het feit dat de concentratie van de pluim aan de 

rand zo laag is dat deze niet meer zichtbaar is op de foto. Bovendien is bij de analyse gebruik 

gemaakt van de gemiddelde foto’s die iets waziger zijn waardoor de rand van de pluim 

minder zichtbaar is. De gemiddelde, maximale en minimale afwijking zijn weergegeven in 
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Tabel 6.1. Voor iedere afwijking is de gemeten straal kleiner dan deze berekend met de 

theorie. Het verschil in afwijking op 50 cm en 80 cm per proef is gemiddeld 8 %. Dit wijst 

erop dat de gemeten breedtes met een betrouwbare marge zijn opgemeten. De vergelijking 

van alle berekende stralen is te vinden in Bijlage I.  

 
Tabel 6.1: Vergelijking tussen de gemeten straal en straal volgens methode van Lagrange 

 Breedte op 50 cm [%] Breedte op 80 cm [%] 

Gemiddelde afwijking 21,55 17,80 

Maximale afwijking 38,62 36,30 

Minimale afwijking 0,83 1,09 

 

6.3.2 Vergelijking van de verschillende pluimen onderling 

Om de verschillende proeven zo algemeen mogelijk met elkaar te kunnen vergelijken, is 

ervoor gekozen om gebruik te maken van de waarden van de verhouding van de 

achtergrondstroomsnelheid op de uitstroomsnelheid en het Richardsongetal. De 

snelheidsverhouding is reeds gedefinieerd als ζ in formule (5.20). Het Richardsongetal is ook 

reeds gedefinieerd in formule (5.21). 

 

Wanneer het Richardsongetal constant blijft en de ζ-waarde toeneemt, is te verwachten dat het 

traject van de pluim langs de as van de goot, hoger gelegen zal zijn. Een hogere ζ-waarde bij 

constant Richardsongetal kan immers geïnterpreteerd worden als het verhogen van de 

achtergrondstroomsnelheid.  

6.3.2.1 Analyse van de invloed van stijgende ζ-waarde bij gelijk blijvend Richardsongetal 

aan de hand van het gemeten traject 

 

Er zijn proeven uitgevoerd bij 10 verschillende Richardsongetallen weergegeven in Tabel 6.2. 
 

Tabel 6.2: Verschillende Richardsongetallen waarvan proeven werden uitgevoerd 

Ri = 0,012 Ri = 0,690 

Ri = 0,048 Ri =1,226 

Ri = 0,060 Ri = 3,066 

Ri = 0,120 Ri = 6,789 

Ri = 0,276 Ri = 16,972 
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Bij elk afzonderlijk Richardsongetal zijn 2 tot 5 pluimen getest. Uit de grafieken in Figuur 

6.14 tot Figuur 6.18 is onmiddellijk duidelijk dat wat verwacht wordt, inderdaad ook wordt 

waargenomen tijdens de experimentele proeven. In elke grafiek kan besloten worden dat een 

toename van de verhouding ζ resulteert in een pluim die sneller afbuigt en waarvan de as van 

de pluim dus ook hoger gelegen is. Dit is logisch te verklaren daar bij stijgende ζ de impact 

van stroming op de pluim veel groter is. Dit uit zich ook in de theorie van Fischer waarbij de 

lengteschaal zM weergegeven in formule (6.1), aangeeft waar precies overgegaan wordt naar 

de overgebogen zone van de pluim. Als ζ stijgt, daalt zM en buigt de pluim sneller over. 

 

 
    

√  

  
 √    

 

  
     (6.1) 

 

De trajecten van de pluimen bij de hoogste uitstroomstroomsnelheid van 0,293 m/s en de 

laagste concentratie van 5 g/l zorgen voor het kleinste Richardsongetal 0,012. De 

achtergrondsnelheden die hierbij getest zijn, bedragen 0,113 m/s, 0,189 m/s en 0,303 m/s 

zodat ζ-waarden van 0,387,  0,645 en 1,033 bekomen worden. De vergelijking van deze 

pluimen is weergegeven in Figuur 6.14. De pluimen liggen allemaal relatief hoog en bereiken 

de bodem van de goot slechts na 4  meter voor de laagste ζ-waarde en pas op het einde van de 

goot voor de hoogste ζ-waarde. De evolutie bij een stijgende ζ-waarde is dat de pluim ook 

duidelijk een hoger traject heeft. 

 

 
Figuur 6.14: Vergelijking van de trajecten van de pluimen door analyse van het beeldmateriaal van het 

fototoestel voor Ri=0,012 

 

Voor de proeven met Richardsongetallen 0,048; 0,060 en 0,120 wordt eenzelfde resultaat 

bekomen waarbij de pluimen telkens een iets lager traject hebben. Dit komt doordat voor deze 

stijgende Richardsongetallen gewerkt wordt met eenzelfde uitstroomsnelheid maar een 

stijgende concentratie van 20, 25 en 50 g/l.  
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Bij het Richardsongetal 0,276 wordt gewerkt met een lagere uitstroomsnelheid van 0,122 m/s 

en een concentratie van 20 g/l. De achtergrondsnelheden lopen bij deze proeven van 0,112 tot 

0,282 m/s zodat ζ-waarden van 0,918 tot 2,315 getest zijn. Zoals zichtbaar is in Figuur 6.15 

stijgt het traject opnieuw voor een stijging van de ζ-waarde. Bij de hoogste 

achtergrondsnelheid lijkt het zelf alsof de pluim stijgt. Dit komt door de opwaartse stroming 

achter het schip waarbij het stromende water iets omhoog gestuwd wordt zoals eerder is 

beschreven. Dit is enkel waargenomen bij de zeer hoog gelegen pluimen. 

 

 
Figuur 6.15: Vergelijking van de trajecten van de pluimen door analyse van het beeldmateriaal van het 

fototoestel voor Ri=0,276 

 

Voor hogere concentraties dalen de pluimen veel sneller in de goot en is er ook een 

duidelijker verschil qua traject tussen de verschillende pluimen. Voor het Richardsongetal 

0,690 worden proeven uitgevoerd met een uitstroomsnelheid van 0,122 m/s en concentraties 

van 50 g/l waarbij de achtergrondsnelheid loopt van 0,077 m/s tot 0,285 m/s. De trajecten van 

de pluimen zijn voorgesteld in Figuur 6.16. Voor deze pluimen is er duidelijk een grotere 

spreiding. Voor de laagste ζ-waarde 0,632 bereikt de pluim al na 1 m de bodem van de goot. 

Er ontstaan bodemeffecten alvorens de pluim de bodem raakt waardoor het verloop van de 

pluim meestal slechts over 80 cm geschetst kan worden. De pluim met ζ-waarde 2,339 heeft 

dan weer een verloop gelijkaardig aan de pluimen hiervoor beschreven en bereikt de bodem 

pas na meer dan 4 m. Bij deze pluimen is het effect van de uitstroomsnelheid minder 

uitgesproken dan bij uitstroomsnelheden van 0,293 m/s. 
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Figuur 6.16: Vergelijking van de trajecten van de pluimen door analyse van het beeldmateriaal van het 

fototoestel voor Ri=0,690 

 

De hogere Richardsongetallen geven telkens dezelfde resultaten bij vergelijking van de 

trajecten waarbij voor een hogere concentratie de pluimen meer verspreid zijn over de goot en 

het effect van de uitstroomsnelheid op het traject afzwakt bij daling van de uitstroomsnelheid. 

De afbuiging van de pluim na enkele cm blijft wel telkens zichtbaar, maar de hoek die 

ontstaat tussen het initiële traject en het lineaire verloop na enkele cm wordt telkens kleiner. 

De traagste geteste uitstroomsnelheid is 0,034 m/s. Voor de pluimen van 50 g/l geeft dit een 

Richardsongetal van 16,972 en hierbij zijn ζ-waarden van 1,914 tot 9,209 getest. 

 

 
Figuur 6.17: Vergelijking van de trajecten van de pluimen door analyse van het beeldmateriaal van het 

fototoestel voor Ri=16,972 

 

Voor de laagste ζ-waarde daalt de pluim onmiddellijk naar de bodem zoals te zien is in Figuur 

6.17. Na 30 cm zijn al duidelijke bodemeffecten zichtbaar. Voor grotere 

achtergrondsnelheden worden opnieuw hogere trajecten vastgesteld maar door de hoge 

concentratie is nog altijd een daling op te merken bij alle pluimen. 
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Zoals de theorie voorspelt, wordt het laagste traject beschreven door de pluim met de hoogste 

concentratie uitgevoerd bij de laagste achtergrondstroming en hoogste uitstroomsnelheid. Bij 

lagere uitstroomsnelheden worden echter ook zeer lage trajecten vastgesteld. Een lage ζ-

waarde speelt dus een belangrijke rol, maar de concentratie en daaruit volgend het 

Richardsongetal zijn de bepalende factor. De hoogste trajecten, waarbij zelfs sommige 

pluimen blijken te stijgen door de stroming aan de achterkant van het schip, word en 

opgemeten bij de laagste concentraties en hoogste achtergrondsnelheden. De bepalende factor 

is hier de achtergrondsnelheid, want een kleine stijging van de achtergrondsnelheid heeft in 

deze zone meer invloed dan een daling van de concentratie. 

6.3.2.2 Controle van meting, door vergelijking van twee dezelfde proeven 

 

Om te controleren of de metingen goed uitgevoerd zijn, worden enkele proeven dubbel 

uitgevoerd. Het is quasi onmogelijk om een snelheid in de goot exact in te stellen waardoor 

het moeilijk is om een proef exact na te bootsen. Een kleine variatie in de achtergrondsnelheid 

wordt dus toegelaten. Een voorbeeld van zo’n controle is weergegeven in Figuur 6.18 waar 

twee pluimen getest worden met een concentratie van 25 g/l en uitstroomsnelheid van 0,293 

m/s. De achtergrondsnelheden bedragen 0,108 en 0,113 m/s. Daardoor is er een miniem 

verschil op te merken is het traject van de twee pluimen. Over het hele traject kan evenwel 

besloten worden dat de afwijking van de verschillende trajecten beperkt is en dat eenzelfde 

pluim opgemeten wordt. 

 

 
Figuur 6.18: Vergelijking van de trajecten van de pluimen door analyse van het beeldmateriaal van het 

fototoestel voor Ri=0,060 
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6.4 Opgemeten snelheden 

In dit hoofdstuk worden de snelheden, bepaald met de ADV, in zowel de x-, y- als de z-

richting bekeken. Het gaat hier, zoals beschreven in paragraaf 6.1, over tijdsgemiddelde 

snelheden over een meting van ongeveer 90 seconden. De typerende achtergrondsnelheid Ua 

per proef is telkens bepaald als de tweede hoogste opgemeten tijdsgemiddelde snelheid per 

proef. 

6.4.1 Snelheden in de x-richting 

Bij de meeste proeven wordt buiten de pluim een constante snelheid in de x-richting 

opgemeten met een variatie van ±5% rond de gemiddelde snelheid. Binnen de pluim zelf 

wordt een duidelijk lagere snelheid opgemeten. De daling is afhankelijk van het 

Richardsongetal en de ζ-waarde en kan tot 25 % lager liggen dan de gemiddelde snelheid 

zonder pluim. In Figuur 6.19 is de snelheid ter hoogte van de pluim bijvoorbeeld 16% lager 

dan de gemiddelde snelheid. Verder is de snelheid binnen de pluim vrij constant. Dit blijkt 

ook uit proeven waar de pluimen een grotere oppervlakte bestrijken. In Figuur 6.20 is een 

pluim weergegeven met dezelfde uitstroomsnelheid, maar een lagere achtergrondstroming: 

0,077 m/s en een hogere concentratie: 50g/l. Het is duidelijk dat de snelheid hier slechts 

wijzigingen vertoont buiten de pluim en dat er zich over de oppervlakte van de pluim 

eenzelfde snelheid in de x-richting voordoet. 

 

 
Figuur 6.19: Snelheid in de x-richting voor Ri=0,276 en ζ =1,116 
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Figuur 6.20: Snelheid in de x-richting voor Ri=0,690 en ζ =0,632 

 

Figuur 6.19 en Figuur 6.20 zijn voorbeelden waar de opgemeten snelheden het verwachte 

gedrag vertonen. Voor enkele proeven is dit echter niet het geval. Deze afwijking valt te 

verklaren doordat de grafieken gebaseerd zijn op een beperkt aantal metingen. Per meting met 

de ADV wordt ongeveer 90 seconden gemeten op eenzelfde plaats om betrouwbare resultaten 

te verkrijgen en de totale duur van de proef beperkt zich door de gelimiteerde voorraad 

sedimentmengsel tot 15 à 30 minuten afhankelijk van het gebruikte diafragma. 

 

Om de snelheden in de x-richting te controleren zijn enkele proeven dubbel uitgevoerd 

waarbij telkens dezelfde vaststellingen worden gemaakt. Zowel de grootte van de snelheid als 

de plaats waar de snelheid afwijkt van de gemiddelde snelheid komt voor de verschillende 

proeven overeen.  

 

Verder wordt ook nagegaan wat de invloed is van de concentratie op de snelheid in de x-

richting. Hiervoor worden twee proeven uitgevoerd onder dezelfde omstandigheden maar met 

een verschillende concentratie: 50 g/l in proef 33 en 20 g/l in proef 34. Aangezien de 

achtergrondsnelheid licht afwijkt wordt voor proef 33 een ζ-waarde gemeten van 9,209 terwijl 

deze voor proef 34 slechts 9,156 bedraagt. Dit zijn proeven met een trage uitstroomsnelheid 

van 0,034 m/s en de hoogste achtergrondstroming van ongeveer 0,30 m/s zodat ook de 

Richardsongetallen vrij hoog liggen: 16,972 en 6,789. 
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Figuur 6.21: vergelijking van de snelheden in x-riching voor ζ = 9,209 en ζ =9,156 

  

Uit deze vergelijking kan besloten worden dat het effect van de concentratie op de snelheid in 

de x-richting zeer beperkt blijft. De snelheden liggen algemeen voor proef 33 iets hoger. Dit 

komt echter enkel door het feit dat de achtergrondsnelheid gedurende de volledige proef iets 

hoger licht dan bij proef 34.  

 

De witte vlakken op de grafieken in Figuur 6.21 zijn plaatsen waar niet gemeten is met de 

ADV-toestellen. Aangezien zowel ADV1 als ADV2 op dezelfde constructie opgesteld staan, 

is het zeer moeilijk om in een beperkte tijd een volledig raster op te meten. Daarom is enkel 

op de belangrijkste posities een meting uitgevoerd. 

6.4.2 Snelheden in de y-richting en z-richting 

De ADV’s zijn ook gebruikt om de snelheden op te meten in de andere richtingen om zo de 

wervelvorming, geschetst in Figuur 6.22, te kunnen onderzoeken. De grootte van de 

snelheden in deze richtingen is een stuk kleiner dan deze van de x-richting. Daardoor worden 

lokaal soms verrassende waarden worden opgemeten.  

 
Figuur 6.22: Schets van een dubbele wervel of vortex van een pluim 
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Voor de proef 3 zijn de snelheden weergegeven in Figuur 6.23. De snelheden zijn 

weergegeven volgens de schaal van de assen, dus een pijl die 2 cm lang is volgens een 

bepaalde as duidt een snelheid van 2 cm/s aan in de richting van de pijl. Aangezien het in dat 

geval gaat om een pluim met grote afmetingen, is slechts een deel van het snelheidsprofiel in 

beeld gebracht. De wervelende stroomrichting zoals weergegeven in Figuur 6.22 is duidelijk 

zichtbaar. Zo stroomt de pluim in het midden van de goot vooral naar beneden onder invloed 

van de uitstroomsnelheid W en het densiteitsverschil   . Vanaf 5 cm van het midden begint 

de stroming af te buigen. Dit is ook duidelijk zichtbaar op 10 cm van het midden. 

 

 
Figuur 6.23: Snelheden in y- en z-richting voor Ri=0,690 en ζ =0,632 op 78 cm van de pijp 

 

In Figuur 6.24 is een gelijkaardig wervelend profiel opgemeten als in Figuur 6.23. In dit geval 

is de meting iets dichter bij de pijp uitgevoerd en is de pluim kleiner. Hier is vooral het 

onderste gedeelte van de wervelstroming opgemeten waarbij het verschil in snelheden tussen 

het punt in het midden op 44 cm boven de bodem en de snelheden op 36 cm boven de bodem 

opvalt. Op 6 cm van het midden lijkt de neerwaartse beweging van de pluim volledig 

verdwenen en wordt er enkel een snelheid opgemeten naar de rand van de goot toe. 

 
Figuur 6.24: Snelheden in y- en z-richting voor Ri=0,690 en ζ =1,591 op 53 cm van de pijp 
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Het variabele karakter van de lokale snelheden wordt duidelijk aan de hand van Figuur 6.25. 

Hier zijn op enkele posities twee metingen uitgevoerd. Meestal geven deze metingen 

benaderend eenzelfde resultaat, maar niet altijd. Voor bijvoorbeeld het punt gemeten op 5 cm 

van de midden en 35 cm boven de bodem, worden snelheden opgemeten waarbij de ene in de 

horizontale en de andere in de verticale richting stroomt. Voor deze proef valt dit te verklaren 

doordat het meetpunt in kwestie zich in het midden van de wervel bevindt. De snelheden er 

rond wijzen namelijk op de cirkelvormige stroming. 

 

 
Figuur 6.25: Snelheden in y- en z-richting voor Ri=0,690 en ζ =0,905 op 46 cm van de pijp 

 

Bij de metingen van proef 20 zijn beide ADV’s beschikbaar en zijn dus veel meer posities 

opgemeten bij het gebruik van een klein diafragma. In Figuur 6.26 is de neerwaartse stroming 

in het midden van de pluim dan ook duidelijk zichtbaar en valt de vortexvorming op vanaf 6 

cm van de midden van de goot. 

 

 
Figuur 6.26: Snelheden in y- en z-richting voor Ri=16,972 en ζ =3,211 op 50 cm van de pijp 
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Ter controle van de metingen is in Figuur 6.27 de vergelijking gegeven tussen proef 2 en 8. 

Beide proeven geven een vergelijkbaar snelheidsprofiel  op eenzelfde afstand van de pijp. 

 

 
Figuur 6.27: Snelheden in y- en z-richting voor Ri=0,276 en ζ =1,116 en ζ =0,918 op 50 cm van de pijp 
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6.5 Concentraties 

6.5.1 Resultaten concentratiebepaling ADV 

6.5.1.1 Algemeen 

Op elke positie waar er een snelheid opgemeten is met de ADV kan ook een 

sedimentconcentratie bepaald worden. Dit gebeurt door bij een meting op een bepaalde 

positie, het gemiddelde van de opgemeten amplitudes te berekenen en om te zetten naar een 

waarde van concentratie met de kalibratieformules opgesteld en beschreven in paragraaf 

4.2.1.8. Gemiddeld zijn er per positie met de ADV 2000 metingen uitgevoerd aan 25 

metingen per seconde. Voor de concentratiebepaling is, in tegenstelling tot de 

snelheidsanalyse, geen piekverwijdering uitgevoerd op gemeten waarden. Dit is enkel van 

toepassing op de turbulente snelheidsberekeningen. Een piek in een snelheidsmeting kan 

bijvoorbeeld het gevolg zijn van een tijdelijke lage SNR-waarde doordat er plots te weinig 

sedimentdeeltjes in de oplossing de signalen reflecteren. Dit lage SNR-signaal door een te 

lage sedimentconcentratie zorgt voor een onstabiele snelheidsmeting, maar bevat wel nuttige 

info voor de concentratieberekening. 

 

Het doel is om van een verticale dwarsdoorsnede van de pluim op een bepaalde afstand van 

de uitstroomopening, het volledige concentratieprofiel op te stellen. Hierbij treden twee 

beperkingen op: 

1. De concentratie kan per meting in slechts één punt afzonderlijk bepaald worden. Elke 

meting duurt gemiddeld anderhalve minuut zodat er, net als bij de snelheidsmetingen, 

maar een beperkt aantal metingen in de dwarsdoorsnede per proef mogelijk zijn. Bij 

een lage uitstroomsnelheid van 0,122 m/s zijn dit er maximaal 12, bij de hoogste 

uitstroomsnelheid van 0,293 m/s zijn dit er maximaal 5 per ADV. Om uit het beperkt 

aantal meetpunten toch een volledig concentratieprofiel op te stellen, worden alle 

tussenliggende data geïnterpoleerd met behulp van Matlab door een contour- of 

niveaulijnenplot op te stellen. Het geringe aantal metingen bij 0,293 m/s is na verloop 

van tijd opgevangen door het gebruik van de tweede ADV van de KU Leuven. 

Aangezien de ADV’s ook in een vaste opstelling staan, waarbij de ene meestal iets 

lager staat dan de andere, zorgt dit in sommige gevallen voor witte vlakken in de 

grafieken op de plaatsen waar geen metingen zijn uitgevoerd. 

2. Het water in de goot wordt telkens opnieuw rondgepompt, zo ook dus het sediment uit 

de reeds geloosde baggerpluim. Daardoor stijgt de concentratie van het water in de 

goot na verloop van tijd. Vanaf het moment dat het eerste sediment een eerste keer 

volledig is rondgepompt, is de concentratiestijging lineair met de tijd en met een 

helling afhankelijk van de sedimentconcentratie c0 waarmee de proef is uitgevoerd, de 

achtergrondstroomsnelheid U0 en de uitstroomsnelheid W. Enkele voorbeelden van 
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lineaire relaties worden weergegeven in Figuur 6.28. De ADV zal dus op een bepaald 

tijdstip en op een bepaalde positie een concentratie meten die gelijk is aan: 

                                  (6.2) 

 

Wanneer op elk tijdstip de concentratie van het water in de goot gekend is, kan door 

aftrekken van die concentratie van de totale gemeten concentratie, de concentratie in 

een punt van de pluim bepaald worden.  

 

Het bepalen van de concentratie van het water in de goot op elk tijdstip is mogelijk dankzij de 

ASM67. De tijdstippen van de uitgevoerde metingen van de ADV worden gelinkt aan de 

concentraties gemeten met de ASM67 op datzelfde tijdstip. Aftrekken van de ASM67-

concentraties geeft de werkelijke concentratie. 

 

 
Figuur 6.28: Concentratiestijging in de goot na verloop van tijd 

6.5.1.2 Evaluatie van de ADV als concentratiemeter 

Figuur 6.29, Figuur 6.30 en Figuur 6.31 zijn voorbeelden van enkele concentratieprofielen in 

een verticale dwarsdoorsnede opgemeten met de ADV. Het zijn contour- of niveaulijnenplots 

en zijn bepaald in Matlab. Door interpolatie van het beperkte aantal metingen wordt een 

volledig profiel gegenereerd. Wegens de beperkte duurtijd van de proef is slechts één helft 

van de pluim opgemeten. De andere helft is gespiegeld in de veronderstelling dat de pluim 

symmetrisch is t.o.v. de verticale as.  

De bekomen profielen zijn realistisch. De concentratie daalt van het centrum van de pluim 

naar buiten toe. In Figuur 6.30 is de concentratie niet het hoogst in het midden van de pluim. 

Dit kan wijzen op de dubbele wervel. Dit geldt ook voor Figuur 6.31.  

Het grote nadeel van de ADV is het beperkte metingen per proef. Mochten per proef meer 

metingen uitgevoerd kunnen worden, dan zouden de dubbele wervels waarvan sprake is, meer 

in detail opgemeten kunnen worden. Zo kan bijvoorbeeld één slechte lage meting in het 

midden van de pluim in Figuur 6.30 aan de basis liggen van de dubbele wervel in de figuur.  
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In paragraaf 6.5.3 zijn de concentratieprofielen opgemeten met de ADV zowel onderling  als 

met de concentratieprofielen van de ASM vergeleken. Per proef is het opgemeten 

concentratieprofiel weergegeven in Bijlage L. Uit de concentratieprofielen kan besloten 

worden dat, ondanks het beperkte aantal metingen per proef, de met de ADV bepaalde 

concentraties, een betrouwbare weergave zijn van de werkelijkheid. 

 
Figuur 6.29: Concentratieprofiel Ua=0,189 m/s W = 0,080 m/s c0 = 50 g/l 

 
Figuur 6.30: Concentratieprofiel Ua=0,109 m/s W0 = 0,034 m/s c0 = 50 g/l 

 

 
Figuur 6.31: Concentratieprofiel Ua=0,199 m/s W0 = 0,034 m/s c0 = 50 g/l 



  6    Resultaten  

Experimenteel onderzoek naar Baggerpluimen  106 

6.5.2 Resultaten concentratiebepaling ASM 

6.5.2.1 Algemeen 

Gedurende de metingen is telkens bij het begin van de goot de ASM67 opgesteld en op 1,40 

m stroomafwaarts van de uitstroomopening de ASM68. Gedurende de proef wordt de ASM68 

stap voor stap opgeschoven vanuit het midden naar de rand, met tussenafstanden van 1 tot 2 

cm afhankelijk van de beschikbare duurtijd van de proef. Bij de laagste uitstroomsnelheid van 

0,34 m/s is het zo mogelijk om een 25-tal metingen van 30 seconden uit te voeren. Bij de 

hoogste uitstroomsnelheid zijn dit er een 10-tal. 

 

Voor de meting van de concentraties geldt opnieuw de beperking dat gedurende een proef de 

concentratie van het omgevingswater stijgt door het sediment van de reeds geloosde 

baggerpluim. Door de plaatsing van de ASM67 in het begin van de goot kan de 

concentratiestijging bepaald worden zodat de gemeten concentraties met de ASM68, die 

hoger zullen zijn door de stijgende concentratie van het omgevingswater, aangepast kunnen 

worden naar de werkelijke waarde. 

6.5.2.2 Evaluatie van de ASM als concentratiemeter 

Met de ASM kan in één keer een volledig verticaal concentratieprofiel opgemeten worden. 

Het aantal posities waar de concentraties zijn opgemeten, zijn dus een heel stuk groter dan het 

beperkte aantal meetpunten met de ADV. In dit opzicht is de ASM zeker een snelle en 

efficiënte manier om de concentratie te gaan bepalen.  

Een nadeel van de ASM als concentratiemeter is dat het 144 afzonderlijke sensoren heeft. Dit 

zijn eigenlijk 144 individuele concentratiemeters en die zijn elk afzonderlijk, nauwkeurig en 

op verschillende manieren gekalibreerd zoals beschreven in paragraaf 4.2.2.4. 

Bij een meting in helder water in de goot verschilt de resulterende concentratie van de ene 

sensor t.o.v. de andere, en dit voor verschillende uitgeteste kalibratiefuncties. Dit is afgebeeld 

in de grafiek in Figuur 6.32. 

 

 
Figuur 6.32: Concentratiemeting per sensor bij helder water voor ASM67 en ASM68 
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Een reden voor de spreiding van de concentraties kan zijn dat de kalibratie in het mengvat van 

250 liter onvoldoende nauwkeurig is. Daar er meerdere kalibraties uitgevoerd zijn met de 

ASM en deze elk hetzelfde resultaat geven, lijkt dit niet de oorzaak. 

Een andere reden kan zijn dat de kalibratie in het mengvat van 250 liter niet representatief is 

voor een meting in de goot. Het is echter praktisch onmogelijk een kalibratie uit te voeren in 

de goot met stromend water door het grote watervolume en de bezinking in de verschillende 

tanks. Een derde reden is dat de nauwkeurigheid van de meting van de ASM beperkter is dan 

verwacht. 

Als oplossing wordt ervoor gekozen de gemeten concentratie voor het loslaten van de pluim 

af te trekken van de concentraties tijdens de pluimmetingen. Zo wordt telkens gerefereerd 

t.o.v. een 0-waarde. Dit is toegelaten dankzij de lineaire stijging van het reflectiviteitssignaal 

met de concentratie. Voor de ASM67 die aan het begin van de goot ligt, is dit gedaan voor de 

gemiddelde concentratie over alle sensoren. De concentratiestijging gemeten met de ASM67 

per meting t.o.v. een vorige meting op een bepaald tijdstip wordt dan afgetrokken van de 

concentratiemeting met de ASM68 op hetzelfde tijdstip. Zo wordt een concentratie berekend 

net alsof de pluim voortdurend in helder water losgelaten is. Hierbij wordt ook rekening 

gehouden dat de concentratie gemeten door ASM67 afhankelijk van de snelheid pas een tijd 

later de plaats bereikt waar ASM68 opgesteld is. De gemeten concentratie van ASM67 wordt 

dus afgetrokken op een later tijdstip bij ASM68. 

6.5.2.3 Resultaten 

In deze paragraaf worden enkele bekomen concentratieprofielen gegeven. Er is slechts één 

helft van de pluim opgemeten wegens de beperkte duurtijd van de proef. Het profiel van de 

volledige pluim wordt bekomen door spiegeling daar er verondersteld wordt dat de pluim 

symmetrisch is t.o.v. een verticale as.  

Figuur 6.33, Figuur 6.34 en Figuur 6.35 zijn 3 voorbeelden van concentratieprofielen 

bekomen uit de ASM-metingen uit Matlab. Voor het concentratieprofiel van elke proef 

afzonderlijk wordt verwezen naar Bijlage L waar voor elke proef alle info en resultaten te 

vinden zijn. 
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Figuur 6.33: Concentratieprofiel ASM (proef 19, Ua=0,189 m/s; W=0,080 m/s; c=50g/l) 

 

 
Figuur 6.34: Concentratieprofiel ASM (proef 25, Ua=0,190 m/s; W=0,080 m/s; c=20g/l) 

 

 
Figuur 6.35: Concentratieprofiel ASM (proef 23, Ua=0,319 m/s; W=0,080 m/s; c=50g/l) 

 

In elke doorsnede is de pluim goed zichtbaar. De methode die de concentratie bepaalt door het 

aftrekken van de concentraties van ASM68 en ASM67, levert goede resultaten.  
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6.5.3 Vergelijking concentraties met resultaten uit model Fischer en Lagrange 

In paragraaf 6.3.1 is een vergelijking gemaakt tussen de opgemeten pluimtrajecten tijdens de 

proeven en de overeenkomstige berekening aan de hand van de theorie van Fischer en het 

model van Lagrange. De theorie en de realiteit liggen voor de uitgevoerde experimenten zeer 

dicht bij elkaar. 

Er is gepoogd eenzelfde vergelijking te maken tussen de opgemeten concentratieprofielen 

door zowel de ADV op 50 cm van de uitstroomopening en de ASM op 140 cm van de 

uitstroomopening en de overeenkomstige theoretische waarden. In dit geval is het minder 

evident beide met elkaar te linken daar beide theoretische benaderingen slechts 1 waarde 

berekenen waarmee dan vergeleken moet worden. In het geval van de theorie van Lagrange is 

dit een gemiddelde concentratie over de gehele pluimdoorsnede. Bij de theorie van Fischer is 

dit de maximale concentratie op de centerlijn (of de minimale centerlijn verdunning). 

6.5.3.1 Vergelijking ADV-concentraties met Lagrange op 0,5 m van de uitstroomopening 

De methode van Lagrange berekent een gemiddelde waarde van de concentratie over de hele 

pluimdoorsnede. Om de vergelijking te maken met de resultaten van de ADV zijn het 

beperkte aantal metingen met de ADV opnieuw een grote moeilijkheid. Het berekenen van 

een gemiddelde waarde van de concentratie van de pluim uit maximaal een 10-tal metingen 

lijkt maar in beperkte mate representatief. Bovendien beslaan de metingen met de ADV 

meestal niet de volledige doorsnede van de pluim. Voor het model van Fischer daarentegen 

wordt de maximale concentratie op de centerlijn bepaald. Bij elke proef zijn meestal een 

aantal concentratiemetingen beschikbaar op die centerlijn waardoor in dit geval beter een 

vergelijking kan gemaakt worden. 

Wanneer de gemiddelde concentratiewaarde per proef berekend met Lagrange cGem,Lagr 

vergeleken wordt met de maximale concentratiemetingen cMax,As in de pluim zelf en op de as 

van de pluim cMax,As Pluim beide bepaald met de ADV, dan wordt vastgesteld dat ze op enkele 

uitzonderingen na, binnen dezelfde grootteorde vallen. Dit is duidelijk aan de hand van de 

verhouding van die concentraties in de laatste kolom van Tabel 6.3. Bij enkele proeven zijn 

de resultaten weggelaten doordat de verkeerde instellingen toegepast zijn. 
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Tabel 6.3: Overzicht metingen op 50 cm en overeenkomstige berekende waarden met Lagrange 

Proef cMax,Pluim cMax,As Pluim cGem cGem,Lagr cGem/cGem,Lagr 

6 491 491 392 581 0,7 

7 488 488 366 360 1,0 

8 386 350 219 171 1,3 

10 402 402 283 251 1,1 

13 343 276 289 107 2,7 

15 800 644 454 296 1,5 

16 1000 840 555 503 1,1 

18 601 601 410 488 0,8 

19 911 747 491 547 0,9 

20 462 424 271 258 1,0 

21 648 648 367 447 0,8 

22 864 696 494 324 1,5 

23 967 817 466 864 0,5 

24 577 461 339 230 1,5 

25 577 577 380 364 1,0 

26 274 163 157 117 1,3 

27 520 365 233 164 1,4 

28 534 521 340 402 0,8 

29 787 787 405 729 0,6 

30 235 217 132 129 1,0 

32 364 344 286 313 0,9 

33 496 460 313 670 0,5 

34 230 182 213 443 0,5 

 

Wanneer de dimensieloze verdunning         
  uitgezet wordt ten opzichte van      voor 

zowel de berekende concentraties met Lagrange als de gemeten concentraties met ADV, dan 

volgt dat de metingen min of meer de te verwachten lineaire relatie in een logaritmisch 

assenstelsel volgen. Dit is afgebeeld in Figuur 6.36. 

 

 
Figuur 6.36: Vergelijking van de berekende en gemeten dimensieloze verdunningen 
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6.5.3.2 Vergelijking concentraties ASM met Lagrange op 1,40 m van de 

uitstroomopening 

In tegenstelling tot de ADV met het beperkte aantal metingen zijn met de 

concentratieprofielen bepaald uit de ASM wel voldoende meetpunten beschikbaar om een 

representatieve gemiddelde concentratiewaarde cGem te bepalen. De berekende en gemeten 

concentraties  liggen op enkele waarden na zeer dicht bij elkaar, zo valt af te leiden uit de 

berekende verhouding in de laatste kolom van Tabel 6.4. Van enkele proeven is geen ASM-

profiel opgemeten. 

 
Tabel 6.4: Vergelijking Lagrange en meetwaarden op 1,40 m van uitstroomopening 

Proef cMax,Pluim cMax,As Pluim cGem cGem,Lagr cGem/cGem,Lagr 

4 837 837 414 418 1,0 

6 491 491 392 580 0,7 

7 488 488 366 362 1,0 

8 386 350 219 200 1,1 

10 402 402 283 250 1,1 

13 343 276 289 110 2,6 

15 800 644 454 292 1,6 

16 1000 840 555 508 1,1 

17 284 284 177 84 2,1 

18 601 601 410 487 0,8 

19 911 747 491 547 0,9 

20 462 424 271 253 1,1 

21 648 648 367 449 0,8 

22 864 696 494 321 1,5 

23 967 817 466 866 0,5 

24 577 461 339 233 1,5 

25 577 577 380 359 1,1 

26 274 163 157 117 1,3 

27 520 365 233 162 1,4 

28 534 521 340 404 0,8 

29 787 787 405 727 0,6 

30 235 217 132 129 1,0 

31 264 251 195 190 1,0 

32 364 344 286 311 0,9 

33 496 460 313 668 0,5 

34 230 182 213 445 0,5 
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Figuur 6.37 geeft links de opgemeten pluim, in het midden de berekende gemiddelde waarde 

uit de gemeten concentraties en rechts de berekende gemiddelde waarde met de Lagrange 

methode. Alle vergelijkbare beschikbare figuren voor de andere proeven zijn gegeven in 

Bijlage J. Hieruit blijkt opnieuw dat de berekende waarden dicht aanleunen bij de gemeten 

waarden.  

 
Figuur 6.37: Grafische voorstelling vergelijking concentraties 

 

Wanneer opnieuw de dimensieloze gemiddelde verdunning          
  uitgezet wordt ten 

opzichte van      voor zowel de berekende concentraties met Lagrange als de gemeten 

concentraties met ASM, dan volgt dat de metingen en berekeningen voldoen aan de 

verwachte lineaire relatie in een logaritmisch assenstelsel. Dit is afgebeeld in Figuur 6.38. 

 

 
Figuur 6.38: Vergelijking van de berekende en gemeten dimensieloze verdunningen 
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6.5.3.3 Vergelijking concentraties Fischer op 50 cm en 140 cm 

Vergelijking van de maximale gemeten waarde van de concentratie op de as met de ADV op 

0,50 m en de ASM op 1,40 m met de berekende waarden van Fischer geven in tegenstelling 

tot de behoorlijk goede benadering van Lagrange een serieuze afwijking. Meestal zijn de 

berekende concentraties een aantal keer groter dan de berekende waarden zoals te zien is in 

Tabel 6.5. Opnieuw zijn enkele proeven weggevallen doordat geen ASM of ADV-profiel 

opgemeten is. Bovendien zijn dit meestal concentraties die buiten het toegelaten meetbereik 

voor concentraties van de ADV en ASM vallen. Berekening van de verhouding  tussen de 

gemeten concentratiewaarde met ASM en ADV en de berekende waarde, leidt niet tot een 

constante die voor elke proef gelijk is, zodat aanpassen van de evenredigheidsconstante in de 

toegepaste formules niet de oplossing is.  

Een oorzaak voor de grote afwijking is dat Fischer in de berekening van de concentraties nog 

steeds uit gaat van een Gaussprofiel met piek op de as van de pluim. In werkelijkheid ligt de 

piek echter aan weerszijden van de as vanwege de dubbele wervel. Dit is schematisch 

voorgesteld in Figuur 6.39. Uit de bekomen resultaten blijkt dus dat met de theorie van 

Fischer geen voorspellingen gedaan kunnen worden. 

 

 
Figuur 6.39: Vergelijking veronderstelling normaalverdeling door Fischer met realiteit 
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Tabel 6.5: Vergelijking concentraties Fischer 

  ADV op 50 cm ASM op 140 cm 

Proef cMax,Pluim cMax,As Pluim cFischer cFischer/cMax,As Pluim cMax,Pluim cMax,As Pluim cFischer cFischer/cMax,As Pluim 

4 

    

837 837 1199 1,4 

6 645 645 7147 11,1 491 491 1781 3,6 

7 932 932 5136 5,5 488 488 1316 2,7 

8 774 774 2027 2,6 386 350 507 1,4 

10 725 725 3251 4,5 402 402 808 2,0 

13 2000 2000 697 0,3 343 276 536 1,9 

15 846 846 4362 5,2 800 644 1149 1,8 

16 2000 2000 6268 3,1 1000 840 1575 1,9 

17 

    

284 284 433 1,5 

18 977 940 6784 7,2 601 601 1671 2,8 

19 1932 1932 6207 3,2 911 747 1547 2,1 

20 736 611 2685 4,4 462 424 673 1,6 

21 1105 1050 4899 4,7 648 648 1239 1,9 

22 724 92 3351 36,5 864 696 848 1,2 

23 493 493 10692 21,7 967 817 2642 3,2 

24 1075 1075 2659 2,5 577 461 668 1,4 

25 1286 1245 4617 3,7 577 577 1152 2,0 

26 573 528 1221 2,3 274 163 308 1,9 

27 767 767 1585 2,1 520 365 401 1,1 

28 1270 1270 4488 3,5 534 521 1907 3,7 

29 1251 1113 10555 9,5 787 787 2569 3,3 

30 652 583 824 1,4 235 217 496 2,3 

31 

    

264 251 527 2,1 

32 265 244 3986 16,3 364 344 937 2,7 

33 1056 1056 8406 8,0 496 460 1973 4,3 

34 791 523 6778 13,0 230 182 1474 8,1 

 

6.5.4 Vergelijking trajecten aan de hand van concentratieprofielen 

Wanneer alle door de ASM opgemeten pluimdoorsneden van pluimen met eenzelfde 

Richardsongetal uitgezet worden volgens stijgende ζ-waarde dan kunnen dezelfde besluiten 

genomen worden als in paragraaf 6.3.1. Een stijgende ζ-waarde zorgt voor een pluim die 

hoger gelegen is. Verder wordt opgemerkt dat een stijgende ζ leidt tot een smallere 

pluimdoorsnede. Dit is duidelijk te zien in Figuur 6.40 en Figuur 6.41 voor 

Richardsongetallen van respectievelijk 1,226 en 3,066. In Bijlage K worden alle figuren 

gegeven. 
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Figuur 6.40: Vergelijking pluimdoorsneden bij Ri = 1,226 

 

 
Figuur 6.41: Vergelijking pluimdoorsneden bij Ri = 3,066 
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6.6 Dubbele wervel of vortexvorming 

De theoretische studie van gedwongen pluimen in een dwarsstroom voorspelt een opdeling 

van de pluim in twee wervels door de dwarsstroming loodrecht op de uitstroomopening. De 

dubbele wervel sluit het omliggende water in waardoor de pluim groeit en er verdunning van 

de concentratie optreedt. De snelheidsprofielen in paragraaf 6.4.2 tonen reeds in een aantal 

gevallen duidelijk de beweging van de wervels. In dit hoofdstuk wordt de wervelvorming 

bekeken aan de hand van de concentratieprofielen. 

 

Door de theoretische ontdubbeling in twee wervels ligt de maximale concentratie niet meer op 

de centrale as van de pluim maar aan weerszijden ervan. Literatuurwaarden uit theoretische 

modellen van pluimen in een dwarstroming beschreven in Lee & Chu (2003) geven waarden 

tussen 1,43 en 1,50 voor de verhouding van de maximale concentratie op de concentratie op 

de centrale as. Dit wordt in Lee & Chu (2003) verder vergeleken met experimentele gemeten 

waarden tussen 1,20 en 1,70. Studie van de verhouding van beide concentraties uit de met de 

ASM opgemeten profielen geven voor de uitgevoerde experimenten waarden tussen 1 en 1,70. 

Dit wordt weergeven in de vijfde kolom van Tabel 6.6. 

 

De verhouding is in een aantal gevallen dus gelijk aan 1, zodat de dubbele wervel bij de 

uitgevoerde experimenten niet altijd merkbaar is uit de concentratieprofielen opgemeten met 

de ASM. Een algemene trend is dat bij de proeven waarbij er een grote 

achtergrondstroomsnelheid Ua is en een relatief kleine dichtheid van de pluim, de verhouding 

gemiddeld 1 is. Een lagere achtergrondstroomsnelheid in combinatie met een hogere 

dichtheid van de pluim zorgt daarentegen voor een duidelijkere dubbele wervel. Algemeen 

kan gesteld worden dat voor ieder Richardsongetal bij de pluimen met de grootste verhouding 

van de snelheden de vortex niet duidelijk zichtbaar is, zoals weergegeven in Figuur 6.42. 

 

 
Figuur 6.42: Opdeling van pluimen waar vortex duidelijk zichtbaar is en niet 
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Wanneer bij een bepaald Richardsongetal de verhouding van de maximale concentratie in de 

pluim vergeleken wordt met de maximale concentratie op de as van de pluim, dan wordt 

vastgesteld dat bij een lage ζ-waarde de verhouding hoger is. Dit wijst op een hogere 

concentratie weg van de as van de pluim en dus een ontdubbeling van de pluim in twee 

wervels. Voorbeelden worden weergegeven in Tabel 6.6. 

 

Tabel 6.6: Verhouding maximale concentratie in de pluim en de maximale concentratie op de as van 

pluim bij verschillende Richardsongetallen en ζ-waarden 

 
Ri ζ cMax,Pluim cMax,As cMax,Pluim/cMax,As Proef 

1) 0,05 0,65 800 644 1,24 15 

  

 

0,86 534 521 1,03 28 

2) 0,12 0,66 1000 840 1,19 16 

  

 

0,95 787 787 1,00 29 

3) 0,28 0,92 386 350 1,10 8 

  

 

1,46 402 402 1,00 10 

  

 

2,31 488 488 1,00 7 

4) 0,69 1,59 837 837 1,00 4 

  

 

2,34 491 491 1,00 6 

5) 1,23 1,13 577 461 1,25 24 

  

 

1,81 577 577 1,00 25 

  

 

2,93 601 601 1,00 18 

6) 3,066 1,29 864 696 1,24 22 

  

 

2,20 911 747 1,22 19 

  

 

3,39 967 817 1,18 23 

7) 6,79 1,88 274 163 1,68 26 

  

 

3,09 264 251 1,05 31 

  

 

5,76 364 344 1,06 32 

  

 

8,18 230 182 1,26 34 

8) 16,97 1,76 520 365 1,42 27 

  

 

2,85 462 424 1,09 20 

  

 

5,57 648 648 1,00 21 

  

 

8,39 496 460 1,08 33 

 

De verhouding in de voorlaatste kolom is groter bij lage ζ-waarden. Dit komt omdat de pluim 

dan een grotere verspreiding heeft, waardoor concentraties lokaal meer kunnen afwijken van 

de theorie. Wanneer bij elk Richardsongetal de dwarsprofielen zelf gegeven worden, dan is 

duidelijk dat bij een lagere ζ-waarde de dubbele vortex of wervel zich beter kan ontwikkelen. 

Alle figuren zijn te vinden in Bijlage K. Een duidelijk voorbeeld wordt gegeven in Figuur 

6.43. 
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Figuur 6.43: Vortex-vorming bij lagere ζ-waarde als niveaulijnenplot 

 

  



  6    Resultaten  

Experimenteel onderzoek naar Baggerpluimen  119 

6.7 Analyse van het gedrag van de pluimen 

Op basis van de videobeelden en foto’s die gemaakt zijn gedurende de proeven wordt het 

gedrag van de pluim ook bepaald. Zoals besproken in paragraaf 1.2 wordt een onderscheid 

gemaakt tussen passieve en dynamische pluimen met een overgangsfase daartussen. Tijdens 

de proeven worden deze twee soorten ook duidelijk opgemerkt. De vergelijking tussen de 

twee is terug te vinden in Figuur 6.44. Een dynamische pluim gedraagt zich als een 

dichtheidsstroom die snel daalt in de waterkolom en ondertussen water opneemt in de pluim 

zoals beschreven in paragraaf 1.2. De passieve pluim is een pluim die minder invloed 

ondervindt van de uitstroomsnelheid en waar de achtergrondstroming de bepalende factor is. 

 

 

 
Figuur 6.44: Vergelijking van de passieve pluim bovenaan en de dynamische pluim onderaan 

 

De waarnemingen van Winterwerp (2002) worden grotendeels teruggevonden in de proeven 

die uitgevoerd zijn in het laboratorium. Aangezien er echter proeven worden uitgevoerd met 

grotere verhoudingen van de snelheden en grotere Richardsongetallen, wordt de trend bij 

hogere waarden ook duidelijk. De resultaten van de opdeling van de pluimen op basis van de 

foto’s is weergegeven in Figuur 6.45. De scheidingslijnen tussen de overgangspluim en de 

andere soorten verkrijgen een parabolisch verloop terwijl bij in het onderzoek van 

Winterwerp (2002) eerder een lineair verloop opgetekend is. 

 

Pluimen met een klein Richardsongetal en een  -waarde rond de 1 gedragen zich op dezelfde 

manier als pluimen met een groot Richardsongetal en een grote  -waarde. De opdeling in 

verschillende pluimen gebeurt zoals eerder aangehaald op het zicht en is dus een subjectief 

criterium, maar de trend die door hun gedrag bepaald wordt is duidelijk. 
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Figuur 6.45: Classificatie van de pluimen op basis van het gedrag van de pluim 

 

Wanneer de opdeling in Figuur 6.45 nu vergeleken wordt met de realistische situaties zoals 

beschreven in paragraaf 5.3, kan bepaald worden welke pluimen in realiteit optreden. Hier 

wordt duidelijk dat pluimen met een Richardsongetal hoger dan 10 aanleiding geven tot 

pluimen met densiteiten groter  dan 1100 kg/m³ welke in werkelijkheid enkel voorkomen als 

het beun van het schip bijna vol zit met baggerspecie. De andere proeven zijn allemaal gelinkt 

met een realistische situatie met parameters terug te vinden in Bijlage H. De realistische 

densiteit gaat van 1025 tot 1100 kg/m³, de diameters hebben waarden van 1,259 tot 3,611 m, 

de uitstroomsnelheden gaan van 0,5 tot 1,5 m/s en de achtergrondsnelheid loopt op tot 

maximaal 4,193 m/s. 
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7 CONCLUSIE 

Deze masterproef is opgesteld aan de hand van 35 proeven uitgevoerd in het Laboratorium 

voor Hydraulica. Hierbij is telkens een baggerpluim gegenereerd door een mengsel van water 

en kaoliniet met een bepaalde uitstroomsnelheid W en densiteit ρ in een goot met een 

achtergrondstroming    te laten stromen. Door variatie van deze geschaalde parameters zijn 

verschillende realistische situaties gemodelleerd om zo het gedrag van de pluimen te 

onderzoeken. Met behulp van ADV’s en ASM’s zijn turbulente snelheden in drie dimensies 

en concentraties opgemeten op verschillende plaatsen in de pluim. Aan de hand van 

videobeelden is het traject van de pluimen ook bestudeerd. 

 

De trajecten van de pluimen zijn vergeleken met theoretische beschrijvingen volgens de 

theorie van Fischer et al. (1979) en de methode van Lagrange (Lee & Cheung, 1990) en zijn 

onderling vergeleken aan de hand van het Richardsongetal Ri en de verhouding van de 

snelheden  . Algemeen benaderen de meeste trajecten de methode van Lagrange het best, 

terwijl de berekeningen met de theorie van Fischer ook een goede benadering zijn. Pluimen 

met een grote achtergrondstroming volgen wel altijd een hoger traject dan deze beschreven in 

beide theorieën. Dit komt door de stroming aan de achtersteven van het schip, waar een 

opwaartse stroming ontstaat door de vorm van het schip. Pluimen met een lage 

achtergrondstroming zorgen dan weer voor een zeer laag traject waarbij de pluim snel naar de 

bodem zinkt en er bodemeffecten ontstaan. In deze gevallen ontstaat er een densiteitsstroom 

over de bodem tegen de achtergrondstroming in, waardoor analyse van de videobeelden 

minder optimaal kan uitgevoerd worden. 

 

Tijdens elke proef zijn op verschillende plaatsen de snelheden opgemeten op 50 cm van de 

pijp. Met deze gegevens zijn snelheidsprofielen opgesteld in de x-richting waaruit een 

duidelijke daling van de snelheid blijkt binnen de pluim ten opzichte van de 

achtergrondsnelheid. Aangezien er slechts op bepaalde plaatsen een meting uitgevoerd is, is 

het moeilijk om exact het effect van de snelheidsdaling te bestuderen. Relatief gezien worden 

dalingen tot 25% van de achtergrondstroming opgemeten. Verder wordt de wervelvorming 

duidelijk opgemerkt in het dwarsprofiel waarbij de snelheidsvectoren in de y- en z-richting 

uitgezet worden. Deze wervelvorming treedt in alle proeven op, maar is het meest 

uitgesproken in de gevallen met een lagere achtergrondsnelheid en een grotere densiteit van 

de pluim. 

 

Aan de hand van de concentratiemetingen met de ADV’s en ASM’s zijn ook 

concentratieprofielen als niveaulijnenplots opgesteld. Om de werkelijke concentraties te 

berekenen, zijn de opgemeten concentraties van de ADV’s en ASM 68 verminderd met de 

concentraties die opgemeten zijn in de goot voor de pluim door ASM 67. Opnieuw vormen de 

beperkte meetpunten bij de ADV een nadeel om betrouwbare conclusies te kunnen trekken. 
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Het verloop van de concentratie is echter voor de meeste proeven zeer duidelijk. De 

vergelijking met de theorie is in dit geval eerder beperkt, daar de theorie slechts één 

concentratie beschrijft en niet het verloop ervan. De metingen komen goed overeen met de 

methode van Lagrange die de gemiddelde concentratie over de pluim bepaald. Ten opzichte 

van de theorie van Fischer, die de maximale concentratie op de centerlijn beschrijft, treden er 

grotere afwijkingen op. De theorie schiet te kort om het verloop van de concentraties te 

beschrijven voor een bepaald dwarsprofiel vanwege de aanname van een Gauss profiel in het 

overgebogen pluimgedeelte. 

 

Er zijn twee proeven uitgevoerd zonder achtergrondstroming. De opstelling die hiervoor 

gebruikt wordt, is echter niet ideaal. Door het sluiten van de schuif ontstaan er golven in de 

goot, waardoor er na verloop van tijd snelheidsvariaties in de x-richting optreden. Ook de 

hoogte van de goot is te beperkt waardoor de pluim zich tot bijna op de bodem in een 

overgangszone bevindt en de theoretische beschrijving niet overeenkomt met de gemeten 

gegevens. De snelheidsmetingen en concentraties in een horizontale doorsnede vertonen wel 

het in de theorie beschreven Gauss profiel, maar het is onmogelijk conclusies te trekken uit 

het beperkte aantal proeven. Verder onderzoek naar onder andere de bestaande experimentele 

evenredigheidsconstanten in een aangepaste meetopstelling is nodig. 

 

Ten slotte is het gedrag van de pluimen vergeleken aan de hand van het Richardsongetal en de 

verhouding van de snelheid. Hierbij zijn de pluimen opgedeeld in passieve pluimen, 

overgangspluimen en dynamische pluimen, aan de hand van de gemaakte videobeelden. Bij 

vergelijken van deze resultaten met de metingen van Winterwerp (2002) is een duidelijk 

gelijkaardig verloop op te merken. Er zijn echter ook proeven uitgevoerd met grotere 

Richardsongetallen waardoor de scheidingslijnen tussen de verschillende soorten pluimen 

eerder een kwadratisch verloop volgen dan een lineair zoals beschreven door Winterwerp 

(2002). 

 

De gegevens verzameld gedurende de experimenten vormen een goede basis ter verificatie 

van het numeriek model dat in de toekomst zal worden ontwikkeld. 
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BIJLAGE A: UITVOERING KALIBRATIE 

 

Kalibratie mengtank Labo voor Hydraulica 

Voor de eerste kalibratie van de ASM en ADV is gebruik gemaakt van de grote 

sedimentatietank in het Laboratorium voor Hydraulica van de Universiteit Gent. Deze 

cilindrische tank heeft een diameter van 1,59 m en oppervlakte van 1,986 m² en is gevuld tot 

op 2,5 m hoogte zodat de ASM volledig onder water kan geplaatst worden. 

 

3 sedimenttypes zijn gekalibreerd voor verschillende concentraties gaande van 1mg/l tot 

10000 mg/l 

- Bentoniet 

- Kaoliniet 

- Kwartsmeel M300 

 

Volgend stappenplan is uitgevoerd per concentratie opgelost sediment. 

1) Afweging van het sediment 

2) Voormenging in emmers 

3) Toevoegen sediment aan sedimentatietank 

4) Menging door middel van het persen van luchtdruk onderaan de tank 

5) Neerlaten toestellen: 1 ADV en 2 ASM’s 

6) Uitvoering meting ASM’s + ADV (bij verschillende toestelinstellingen voor ADV) 

7) Staalname: Op 1 en 2 m boven de bodem 

8) Ophalen meettoestellen en uitvoeren kalibratie bij volgende concentratie 

 

Kalibratie mengvat 250 liter 

Ter bevordering van de nauwkeurigheid, zijn extra kalibraties voor kaoliniet uitgevoerd in een 

kleiner mengvat van 250 liter. Een dompelpomp zorgt voor continue menging. De ASM is 

slechts van sensor 75 tot sensor 144 ondergedompeld in de vloeistof. 

1) Afweging van het sediment 

2) Voormenging m.b.v. mixer 

3) Toevoegen sediment aan mengvat 

4) Meting met 2 ADV’s en 2 ASM’s 

5) Staalname met monsternametoestel 
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BIJLAGE B: BUOYANCY OF DRIJFKRACHT 

 

In deze bijlage wordt wat dieper ingegaan op de buoyancy of drijfkracht. Het is grotendeels 

overgenomen uit Lee & Chu (2008). 

 

Beschouw een elementair deeltje δV met densiteit ρ dat zich bevindt in een vloeistof met 

densiteit ρa. De zwaartekracht werkt in op dit deeltje en de grootte van deze neerwaartse 

kracht is: 

            (0.1) 

Op dit deeltje werkt ook de opwaartse Archimedeskracht die gelijk is aan het gewicht van het 

volume verplaatste vloeistof.  

               (0.2) 

De resulterende kracht is de buoyancykracht of drijfkracht en is gelijk aan: 

 

                     (0.3) 

 ‘Buoyancy’ wordt gedefinieerd als de buoyancykracht per volume-eenheid. 

 

                  (0.4) 

Tot slot wordt de buoyancy per massa-eenheid uitstroomvloeistof gedefinieerd als de 

gereduceerde graviteit: 

 
                

      

 
  (0.5) 

In het geval de omliggende vloeistof lichter is dan de uitstroommengsel, dan is de buoyancy 

dus negatief. 

Door de buoyancy wordt momentum gegenereerd. De Eulervergelijking van dit momentum 

genererend proces is:  

 

 
 

  

  
         ̂ (0.6) 

met: ρ : Dichtheid van de stroomvloeistof 

 u : Snelheidsvector (Momentum per eenheid van massa) 

    : Drukgradiënt 

    : Buoyancy of drijfkracht per eenheid van volume 

 g' : Gereduceerde valversnelling 

  ̂ : Eenheidsvector in de z-richting 
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BIJLAGE C: KALIBRATIE ADV 

 

 
Kalibratie van ADV1 om de concentraties te berekenen, proef uitgevoerd in februari 

 
Kalibratie van ADV1 om de concentraties te berekenen, proef uitgevoerd in maart 

 
Kalibratie van ADV1 om de concentraties te berekenen, proef uitgevoerd in april 
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Kalibratie van ADV2 om de concentraties te berekenen, proef uitgevoerd in maart 

 
Kalibratie van ADV2 om de concentraties te berekenen, proef uitgevoerd in april 
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BIJLAGE D: PLUIMBEREKENING AAN DE HAND VAN 

VERSCHILLENDE KALIBRATIECURVES 

 
Proef 21 – 1

e
 graadsfunctie gesplitst 

 

 
Proef 21 – 2

e
 graadsfunctie 

 

 
Proef 21 – 5

e
 graadsfunctie - Kalibratie terwijl 

kalibratie sideprobe ADV 

 

 
Proef 21 – 1

e
 graadsfunctie 

 

 
Proef 21 – 3

e
 graadsfunctie 

 

 
Proef 21 – 5

e
 graadsfunctie - Kalibratie terwijl 

kalibratie sideprobe ADV 
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Proef 25 – 1

e
 graadsfunctie gesplitst 

 

 
Proef 25 – 2

e
 graadsfunctie 

 

 
Proef 25 – 5

e
 graadsfunctie - Kalibratie terwijl 

kalibratie sideprobe ADV 

 

 
Proef 25 – 1

e
 graadsfunctie 

 

 
Proef 25 – 3

e
 graadsfunctie 

 

 
Proef 25 – 5

e
 graadsfunctie - Kalibratie terwijl 

kalibratie sideprobe ADV



  Bijlagen 

Experimenteel onderzoek naar Baggerpluimen  129 

BIJLAGE E: KALIBRATIECURVES ASM67 EN ASM68 

 
3

e
 graads kalibratiefuncties ASM67 



  Bijlagen 

Experimenteel onderzoek naar Baggerpluimen  130 

 

 
3

e
 graads kalibratiefuncties ASM68 

  



  Bijlagen 

Experimenteel onderzoek naar Baggerpluimen  131 

BIJLAGE F: PARTECH 

 

Proef 
Theoretische 

concentratie [mg/l] 

Gemeten 

concentratie [mg/l] 
Afwijking [%] 

Daling 

[%] 

1 5000 4578 8,44 13,83 

2 20000 19000 5,00 37,89 

3 50000 23800 52,40 25,21 

4 50000 15400 69,20 -7,79 

5 20000 9390 53,05 5,19 

6 50000 22000 56,00 30,00 

7 20000 9634 51,83 15,19 

8 20000 9561 52,20 17,09 

9 50000 8561 82,88 10,26 

10 20000 7439 62,80 16,39 

11 25000 9561 61,76 9,44 

12 25000 9390 62,44 9,35 

16 50000 51002 -2,00 1,81 

17 5000 4894 2,11 8,62 

19 50000 22600 54,80 60,61 

20 50000 17800 64,40 48,62 

21 50000 17800 64,40 48,62 

22 50000 9878 80,24 2,47 

23 50000 13480 73,04 28,53 

24 20000 10600 47,00 11,41 

25 20000 11200 44,00 22,69 

26 20000 9634 51,83 7,59 

27 50000 13720 72,56 28,00 

28 20000 10120 49,40 14,44 

29 50000 13720 72,56 31,56 

30 5000 4683 6,33 20,28 

31 20000 9488 52,56 13,88 

32 20000 9415 52,93 13,21 

33 50000 11800 76,40 20,42 

34 20000 5732 71,34 8,51 

35 20000 8488 57,56 20,98 

36 20000 5244 73,78 6,66 
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BIJLAGE G: SNELHEIDSPROFIELEN 

 

 
Snelheidsprofiel op x=680 in een dwardsoorsnede van de goot met u=0,17 m/s 

 
Snelheidsprofiel op x=780 in een dwarsdoorsnede van de goot met u=0,05 m/s 

 
Snelheidsprofiel in de hoogte op x=780 met u=0,17 m/s 

 
Snelheidsprofiel in de hoogte op x=933 met u=0,17 m/s 
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BIJLAGE H: MEETPLAN 

 

Proef 

Uitstroom-

snelheid 

   [m/s] 

Achtergrond-

stroming 

   [m/s] 

Proef-

concentratie 

   [g/l] 

D [m] 

Proef- 

densiteit 

   [kg/m³] 

Ri [-] ζ [-] Re [-]    [m] 

Uitstroom-

snelheid    

[m/s] 

Achtergrond-

stroming    

[m/s] 

Densiteit 

   

[kg/m³] 

Hoogte 

   [m] 

1 0,122 0,000 5 0,034 1003 0,069 0,000 4148 1,259 0,500 0,000 1026 20 

2 0,122 0,136 20 0,034 1012 0,276 1,116 4148 1,259 0,500 0,558 1031 20 

3 0,122 0,077 50 0,034 1031 0,690 0,632 4148 1,259 0,500 0,316 1039 20 

4 0,122 0,194 50 0,034 1031 0,690 1,591 4148 1,259 0,500 0,795 1039 20 

5 0,122 0,176 20 0,034 1012 0,276 1,443 4148 1,259 0,500 0,721 1031 20 

6 0,122 0,285 50 0,034 1031 0,690 2,339 4148 1,259 0,500 1,169 1039 20 

7 0,122 0,282 20 0,034 1012 0,276 2,315 4148 1,259 0,500 1,157 1031 20 

8 0,122 0,112 20 0,034 1012 0,276 0,918 4148 1,259 0,500 0,459 1031 20 

9 0,122 0,110 50 0,034 1031 0,690 0,905 4148 1,259 0,500 0,452 1039 20 

10 0,122 0,178 20 0,034 1012 0,276 1,458 4148 1,259 0,500 0,729 1031 20 

11 0,293 0,108 25 0,034 1015 0,060 0,367 9962 1,259 2,000 0,734 1045 20 

12 0,293 0,113 25 0,034 1015 0,060 0,384 9962 1,259 2,000 0,769 1045 20 

13 0,293 0,189 5 0,034 1003 0,012 0,644 9962 1,259 2,000 1,288 1029 20 

14 0,293 0,098 50 0,034 1031 0,120 0,333 9962 1,259 2,000 0,666 1065 20 

15 0,293 0,189 20 0,034 1012 0,048 0,645 9962 1,259 2,000 1,290 1041 20 

16 0,293 0,192 50 0,034 1031 0,120 0,655 9962 1,259 2,000 1,311 1065 20 

17 0,293 0,113 5 0,034 1003 0,012 0,387 9962 1,259 2,000 0,773 1029 20 

18 0,080 0,273 20 0,065 1012 1,226 3,409 5200 3,611 1,000 3,409 1060 30 

19 0,080 0,189 50 0,065 1031 3,066 2,356 5200 3,611 1,000 2,356 1114 30 

20 0,034 0,109 50 0,065 1031 16,972 3,211 2210 3,611 0,500 1,606 1148 30 

21 0,034 0,199 50 0,065 1031 16,972 5,860 2210 3,611 0,500 2,930 1148 30 
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22 0,080 0,103 50 0,065 1031 3,066 1,293 5200 3,611 1,000 1,293 1114 30 

23 0,080 0,319 50 0,065 1031 3,066 3,985 5200 3,611 1,000 3,985 1114 30 

24 0,080 0,110 20 0,065 1012 1,226 1,380 5200 3,611 1,000 1,380 1060 30 

25 0,080 0,190 20 0,065 1012 1,226 2,373 5200 3,611 1,000 2,373 1060 30 

26 0,034 0,068 20 0,065 1012 6,789 1,994 2210 3,611 0,500 0,997 1074 30 

27 0,034 0,065 50 0,065 1031 16,972 1,914 2210 3,611 0,500 0,957 1148 30 

28 0,293 0,310 20 0,034 1012 0,048 1,059 9962 1,259 1,000 1,059 1029 20 

29 0,293 0,311 50 0,034 1031 0,120 1,063 9962 1,259 1,000 1,063 1035 20 

30 0,293 0,303 5 0,034 1003 0,012 1,033 9962 1,259 1,000 1,033 1026 20 

31 0,034 0,116 20 0,065 1012 6,789 3,411 2210 3,611 0,500 1,705 1074 30 

32 0,034 0,205 20 0,065 1012 6,789 6,032 2210 3,611 0,500 3,016 1074 30 

33 0,034 0,313 50 0,065 1031 16,972 9,209 2210 3,611 0,500 4,604 1148 30 

34 0,034 0,311 20 0,065 1012 6,789 9,156 2210 3,611 0,500 4,578 1074 30 

35 0,080 0,000 20 0,065 1012 1,226 0,000 5200 3,611 1,000 0,000 1060 30 

36 0,034 0,000 20 0,065 1012 6,789 0,000 2210 3,611 1,000 0,000 1221 30 
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BIJLAGE I: GEMETEN BREEDTES VAN DE PLUIM OP 50 EN 80 CM 

 

 
50 cm 80 cm 

Proef 
Gemeten 

[cm] 

Lagrange 

[cm] 

afwijking 

[%] 

Gemeten 

[cm] 

Lagrange 

[cm] 

afwijking 

[%] 

2 14,06 18,73 24,94 19,27 23,68 18,62 

3 26,72 36,23 26,24 33,09 48,96 32,41 

4 12,06 16,85 28,43 18,80 21,69 13,32 

5 12,13 15,31 20,77 13,63 19,05 28,45 

6 11,08 12,24 9,51 11,75 15,43 23,87 

7 10,39 10,72 3,08 11,52 12,93 10,91 

8 14,89 21,93 32,10 21,62 28,04 22,91 

9 18,69 27,15 31,17 25,14 35,93 30,04 

10 11,43 15,18 24,72 13,86 18,88 26,55 

11 22,50 34,75 35,26 27,95 43,88 36,30 

12 21,81 33,62 35,12 27,78 42,31 34,34 

13 12,83 20,90 38,62 17,45 24,07 27,52 

14 30,11 41,41 27,29 bodem 54,58 bodem 

15 19,76 22,62 12,63 22,79 27,19 16,19 

16 20,79 25,07 17,07 24,43 31,42 22,25 

17 22,15 28,89 23,34 25,34 34,09 25,67 

18 12,46 14,26 12,61 15,96 17,36 8,07 

19 15,94 22,81 30,13 22,32 29,51 24,36 

20 18,72 26,45 29,22 28,65 35,50 19,29 

21 12,47 15,59 20,01 18,56 20,50 9,43 

22 31,51 36,89 14,59 41,85 49,48 15,43 

23 13,15 14,72 10,68 16,21 18,58 12,75 

24 25,62 29,02 11,72 31,02 37,33 16,91 

25 16,63 18,90 12,03 21,86 23,52 7,04 

26 25,98 31,27 16,91 37,36 41,89 10,81 

27 39,24 39,57 0,83 bodem 54,96 bodem 

28 12,11 16,36 25,97 17,39 18,99 8,44 

29 13,88 17,64 21,32 18,55 21,30 12,90 

30 10,04 15,83 36,57 15,74 17,82 11,71 

31 13,50 19,88 32,11 22,82 25,98 12,18 

32 9,69 12,17 20,39 14,09 15,58 9,55 

33 9,37 10,47 10,46 13,44 13,58 1,09 

34 7,30 8,61 15,17 10,57 10,85 2,57 

 

Gemiddelde 

Afwijking: 
21,55 

Gemiddelde 

Afwijking: 
17,80 

 
Maximale Afwijking: 38,62 Maximale Afwijking: 36,30 

 
Minimale Afwijking: 0,83 Minimale Afwijking: 1,09 
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BIJLAGE J: VERGELIJKING GEMIDDELDE GEMETEN 

CONCENTRATIE EN GEMIDDELDE BEREKENDE 

CONCENTRATIE MET LAGRANGE 
 

Op enkele uitzonderingen na komen de berekende gemiddelde concentraties goed overeen. 

Ook is duidelijk dat de verticale ligging van de pluim berekend met Lagrange meestal gelijk 

is aan de ligging van de gemeten pluim en dat de breedte van de pluim berekend met 

Lagrange goed overeenkomt met de breedte van de opgemeten pluim. Per figuur is links het 

proefnummer gegeven. 

 

4) 6)

7) 8)   

10) 13)  
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15) 16)

17) 18)

19) 20)

21) 22)
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23) 24)

25) 26)

27) 28)

29) 30)
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31) 32)

33) 34)   
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BIJLAGE K: VERGELIJKING PLUIMDOORSNEDEN PER 

RICHARDSONGETAL 
 

 
Ri = 0,012 

 

 
Ri = 0,048 

 

 
Ri = 0,120 

 

 
Ri = 0,276 
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Ri = 0,690 

 

 
Ri = 1,226 

 

 
Ri = 3,066 

 

 
Ri = 6,789 
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Ri = 16,972 

  



  Bijlagen 

Experimenteel onderzoek naar Baggerpluimen  143 

BIJLAGE L: METINGEN TIJDENS DE PROEVEN 

 

In deze bijlage is per proef uitgevoerd in het Laboratorium voor Hydraulica een samenvatting 

gemaakt van de gegevens en de opgemeten resultaten. Per proef is de gemiddelde afbeelding 

voorgesteld alsook het traject dat uit deze afbeelding is opgemaakt in vergelijking met het 

traject beschreven door de verschillende theorieën. In de grafieken is het gemeten traject in 

het blauw voorgesteld, het traject volgens de theorie van Fischer in het rood en het traject 

volgens de methode van Lagrange in het groen. Verder is het concentratieprofiel en 

snelheidsprofiel in de x-richting opgemeten door de ADV’s op 50 cm van de pijp voorgesteld 

door een spiegeling van de gegevens rond het midden van de pluim, aangezien telkens slechts 

één deel van de pluim opgemeten wordt. Vervolgens is per proef ook het concentratieprofiel 

opgemeten door de ASM op 140 cm van de pijp weergegeven. Ten slotte is ook het 

dwarsprofiel van de snelheden in de y- en z-richting opgemeten door de ADV’s voorgesteld, 

waarbij in enkele proeven de vortexvorming duidelijk wordt, deze figuur is niet gespiegeld 

rond het midden van de pluim. Aangezien het niet altijd mogelijk was een volledig profiel op 

te stellen voor alle proeven, doordat bijvoorbeeld een verkeerde meting is gebeurd of iets 

verkeerd ingesteld was, zijn niet altijd alle figuren weergegeven. 
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   0,000 m/s 

C 5 g/l 

Ri 0,069 

  0,000 
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Proef 2 
Gegevens proef 2 

W 0,122 m/s 

   0,136 m/s 

C 20 g/l 

Ri 0,276 

  1,116 
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Proef 3 
Gegevens proef 3 

W 0,122 m/s 

   0,077 m/s 

C 50 g/l 

Ri 0,690 

  0,632 
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Proef 4 
Gegevens proef 4 

W 0,122 m/s 

   0,194 m/s 

C 50 g/l 

Ri 0,690 

  1,591 
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Proef 5 
Gegevens proef 5 

W 0,122 m/s 

   0,176 m/s 

C 20 g/l 

Ri 0,276 

  1,443 
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Proef 6 
Gegevens proef 6 

W 0,122 m/s 

   0,285 m/s 

C 50 g/l 

Ri 0,690 

  2,339 
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Proef 7 
Gegevens proef 7 

W 0,122 m/s 

   0,282 m/s 

C 20 g/l 

Ri 0,276 

  2,315 
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Proef 8 
Gegevens proef 8 

W 0,122 m/s 

   0,112 m/s 

C 20 g/l 

Ri 0,276 

  0,918 
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Proef 9 
Gegevens proef 9 

W 0,122 m/s 

   0,110 m/s 

C 50 g/l 

Ri 0,690 

  0,905 
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Proef 10 
Gegevens proef 10 

W 0,122 m/s 

   0,178 m/s 

C 20 g/l 

Ri 0,276 

  1,458 
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Proef 11 
Gegevens proef 11 

W 0,293 m/s 

   0,108 m/s 

C 25 g/l 

Ri 0,060 

  0,367 
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Proef 12  
Gegevens proef 12 

W 0,293 m/s 

   0,113 m/s 

C 25 g/l 

Ri 0,060 

  0,384 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0

10

20

30

40

50

0 50 100 150

y-
ri

ch
ti

n
g 

[c
m

] 

x-richting [cm] 



  Bijlagen 

Experimenteel onderzoek naar Baggerpluimen  155 

Proef 13 
Gegevens proef 13 

W 0,293 m/s 

   0,189 m/s 

C 5 g/l 

Ri 0,012 

  0,644 
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Proef 14 
Gegevens proef 14 

W 0,293 m/s 

   0,098 m/s 

C 50 g/l 

Ri 0,120 

  0,333 
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Proef 15 
Gegevens proef 15 

W 0,293 m/s 

   0,189 m/s 

C 20 g/l 

Ri 0,048 

  0,645 
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Proef 16 
Gegevens proef 16 

W 0,293m/s 

   0,192 m/s 

C 50 g/l 

Ri 0,120 

  0,655 
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Proef 17 
Gegevens proef 17 

W 0,293 m/s 

   0,113 m/s 

C 5 g/l 

Ri 0,012 

  0,387 
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Proef 18 
Gegevens proef 18 

W 0,080 m/s 

   0,273 m/s 

C 20 g/l 

Ri 1,226 

  3,409 
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Proef 19 
Gegevens proef 19 

W 0,080 m/s 

   0,189 m/s 

C 50 g/l 

Ri 3,066 

  2,356 
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Proef 20 
Gegevens proef 20 

W 0,034 m/s 

   0,109 m/s 

C 50 g/l 

Ri 16,972 

  3,211 
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Proef 21 
Gegevens proef 21 

W 0,034 m/s 

   0,199 m/s 

C 50 g/l 

Ri 16,972 

  5,860 
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Proef 22 
Gegevens proef 22 

W 0,080 m/s 

   0,103 m/s 

C 50 g/l 

Ri 3,066 

  1,293 
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Proef 23 
Gegevens proef 23 

W 0,080 m/s 

   0,319 m/s 

C 50 g/l 

Ri 3,066 

  3,985 
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Proef 24 
Gegevens proef 24 

W 0,080 m/s 

   0,110 m/s 

C 20 g/l 

Ri 1,226 

  1,380 
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Proef 25 
Gegevens proef 25 

W 0,080 m/s 

   0,190 m/s 

C 20 g/l 

Ri 1,226 

  2,373 
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Proef 26 
Gegevens proef 26 

W 0,034 m/s 

   0,068 m/s 

C 20 g/l 

Ri 6,789 

c  1,994 
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Proef 27 
Gegevens proef 27 

W 0,034 m/s 

   0,065 m/s 

C 50 g/l 

Ri 16,972 

  1,914 
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Proef 28 
Gegevens proef 28 

W 0,293 m/s 

   0,310 m/s 

C 20 g/l 

Ri 0,048 

  1,059 
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Proef 29 
Gegevens proef 29 

W 0,293 m/s 

   0,311 m/s 

C 50 g/l 

Ri 0,120 

  1,063 

 

 

 

  

 

 

  

0

10

20

30

40

50

0 50 100 150

y-
ri

ch
ti

n
g 

[c
m

] 

x-richting [cm] 



  Bijlagen 

Experimenteel onderzoek naar Baggerpluimen  172 

Proef 30 
Gegevens proef 30 

W 0,293 m/s 

   0,303 m/s 

C 5 g/l 

Ri 0,012 

  1,033 
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Proef 31 
Gegevens proef 31 

W 0,034 m/s 

   0,116 m/s 

C 20 g/l 

Ri 6,789 

  3,411 
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Proef 32 
Gegevens proef 32 

W 0,034 m/s 

   0,205 m/s 

C 20 g/l 

Ri 6,789 

  6,032 
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Proef 33 
Gegevens proef 33 

W 0,034 m/s 

   0,313 m/s 

C 50 g/l 

Ri 16,972 

  9,209 
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Proef 34 
Gegevens proef 34 

W 0,034 m/s 

   0,311 m/s 

C 20 g/l 

Ri 6,789 

  9,156 
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Proef 35 
Gegevens proef 35 

W 0,080 m/s 

   0,000 m/s 

C 20 g/l 

Ri 1,226 

  0,000 
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