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Het rollend za.ndtranunort in rivieren.
1951. 11 blz. 3 fig. 0,3 cm.

Onder rollene. zandtranoport wordt verotnan h<'t. ::and
da.t zich ui tolui ten';' rollend over de bOdem beweeat, dus
niet tot zwevine kont. De beGchou~ineen die in deze nota
gegeven worden, zijn een vrije weergave van ecn artikel
van A.A. Kelinske: "à1ovement of sediment as bed load in
rivers". Ook komen er enkele aanvullingen in voor, ter
bevorderinc van df' duidelijkheid.

In de eerste plaats wordt hct begin der bewecrl.~; van
de zandkorrels behandeld. Om de zandkorrels in beweainc te
brene;en, ie een minimumkraeht nodie. A>Ul de hand van een
tekeninG wordt deze critiscm oleepkracht berekend op
te • 192 d ke;/m2 (d.i. diameter van de zandkorrel).

Di t io de werkelijko sl~epkracht; alo de fluctunticn bekend
zijn kan de gemiduelde cri tische oleepkrac 1t berel'cnd worden:
te .~ d • 64 iJ. 411 ., kgfm2.

Vervolgens wordt het voortzetten der beweGing behnndelu.
Wil de bewegine rollend blijven dan moet de nnxilOl11e snelheid
niet overschreden worden. Voor do benedenrivieren bleek, dUit
de ger.l1ddelde :melhcid wu.arlJij zwevend tra..lllport OO(;W1 t treden
tueson 0,40 en 0,60 m/see is eelegen.
::oen de hier afgeleide formules e,etodB t wl'rden door ce tingen
bij Arnhem op Ile Rijn verricht, bleek,dat het bo:!"el:ende totaal
traneport (18 Q3/e tmanl) 2~~ te ';root wa.a. Eon Var do oorzaken
van deze fout ie het niot bolvormig zijn vnn de zllIlclkorrel,
zonle men had aangonomen.

Ook wordt er nog iete eezegd over ~o berekening alo men
met zancJoenc;selo 1.0 doen heeft. Alo de LTootten nu e korrels
niot to vcr uit elkaar li/men, kan de Gemiddolde korrelgrootte
gebruikt worden. en maakt dun niet al te Grote fouten.
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