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Verslag van de Scheepslift Rothensee bij Maagdeburg
Het Zweeft!
Inleiding
Als waterbouwkundige (Nico) en werktuigbouwkundigen (Piet en Ruud) zijn we deze PolMarCo reis
2017 goed aan onze trekken gekomen. Naast stedenbouw en kerken (Maagdenburg) op dinsdag , reformatie en levensbeschouwingen (Lutherstad Wittenberg) op woensdag was het donderdag raak.
De dag begon met een prachtige vaartocht over de Elbe in de morgen en een bezoek aan een uniek
staaltje waterbouw-/ werktuigbouwtechniek in de middag, de hefsluis/scheepslift gebouwd in 1938,
waar de Duitsers terecht trots op kunnen zijn. De nieuwe spaarsluis (2010) ernaast zou ook best een
bezoek waard geweest zijn. Onze uitstekende gids Dietmar Bloch besloot in overleg met de leiding
dat een kort bezoek aan de 918 m. lange kanaalbrug, een trogbrug, de voorkeur had. Terecht! Het
splinternieuwe aquaduct in het Middellandkanaal over de Elbe, het langste in Europa, maakte veel
indruk op ons.

Vaartocht Elbe

Industrieel erfgoed

Aquaduct over de Elbe

Uitleg van Dietmar

Historie
De Elbe is al eeuwenlang een grillige, vanuit het zuiden tot aan Hamburg lopende rivier, met enorm
verschil in waterafvoer hoeveelheden en daarmee gepaard gaande hoogteverschillen. De bevaarbaarheid was en is nog steeds slecht. In 1935 was het zelfs goedkoper om steenkool vanuit Engeland
naar Berlijn te varen via de Elbe bij Hamburg en de Havel langs de noordkant van Berlijn. Vervoer van
steenkool uit het Ruhrgebied via het Mittellandkanaal lag in die tijd voor de hand. Dit kanaal eindigde
echter ten noorden van Maagdenburg. Het waterpeil was en is daar 12 tot 18 meter hoger dan in de
Elbe. Om vandaar naar het Elbe/Havelkanaal te varen moest er in 1935 dus een verbinding gemaakt
worden naar de Elbe. Dat betekende nog altijd ook na voltooiing van de hefsluis in 1938 een lastige
vaartocht over een stukje Elbe naar de sluis bij Niegripp. Vandaar kon de tocht voortgezet worden
naar Berlijn via het Elbe-Havel-Kanaal. De nieuwe spaarsluis naast de hefsluis is geschikt voor grotere
schepen. Hierdoor blijft het industriegebied Rothensee via de haven van Maagdenburg nog steeds
direct bereikbaar.

Situatie in 1935

Huidige situatie (2017)

Scheepslift en spaarsluis
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Verval, Verhang en Kanalisatie
Varen van A naar B en terug is het meest efficiënt in stilstaand water. Zodra er een stroming is van A
naar B zal het varen op de heenweg korter duren maar de tijdwinst weegt niet op tegen het tijdverlies terug tegen stroom. In de scheepvaart geeft dit uiteraard energieverlies. In de natuur is er bijna
altijd wel sprake van stroming in een rivier. Water loopt van hoog in de bergen naar laagste punt ergens aan een kust in zee. Dit hoogte verschil heet verval. Concreet is dat bijv. van Zwitserland naar
de Noordzee wel een km verval. De afstand horizontaal is globaal 1000 km. De helling van de bodem
van de rivier is dan gemiddeld 1 op 1000. Dit noemen we het verhang, 1 promille. Het aantal bochten, de ruwheid van de bodem, wind en nog vele andere effecten bepalen uiteindelijk de stroomsnelheid van het water in de rivier. Als deze snelheid te hoog wordt kan je niet meer of met veel moeite
varen tegen de stroom. Waterbouwers lossen dit dan op door op de juiste plaatsen stuwen en dammen te plaatsen. De lange helling van 1000 km kan dan opgedeeld worden in bijv. 10 gedeelten van
100 km maar ook 100 van 10 km. In het eerste geval zullen er 10 panden ontstaan van honderd km
waar het water (bijna) stil staat en over de hele lengte (bijna) even hoog. Helaas moet er bij de overgang van het ene naar het andere pand dan wel een schip over 100 m verticaal worden verplaatst.
Dit is de kern van het probleem. In het tweede geval dus 100 panden van 10 km lengte. Hoogteverschil per pand is nu slechts 10 m. Maar wel 10x zoveel dammen, stuwen, sluizen etc. Op elke overgang moeten de schepen dan verticaal zowel naar boven als naar beneden verplaatst kunnen worden. Dit heet schutten, vandaar de naam schutsluis. De rivier is dan gekanaliseerd. Er zijn nog veel
meer sluistypen: duikersluis, keersluis , uitwateringsluis, zeesluis, spuisluis. Met houten sluisdeuren
kan je wel waterdrukken tot een meter of 5 hoogte verschil opvangen. Is het meer dan kan er een
getrapte sluis gemaakt worden waar het hoogteverschil ter plekke over twee of meer sluiskolken
wordt verdeeld. Bij 10 m. moet je al aan stalen puntdeuren of hefdeuren (verticale schuiven) gaan
denken. Wordt het verschil meer dan 15 m. dan worden de krachten op de schuiven dermate groot
dat het geheel te zwaar zou worden. Op elke m2 van de onderste kant van de deur staat dan 15 ton
waterdruk. Stel breed 10 meter. En hoog 10 m. Dan resulteert dat in een drukkracht op de deur van
750 ton! Als het verval in de buurt van de 20 meter of meer komt moet er dus een andere oplossing
worden verzonnen. Bijv. een bak op wielen met water waarin het schip drijft. Daarna het geheel
langs een helling van honderd meter omhoog trekken naar het hoger gelegen pand. Slim is dan natuurlijk om tegelijkertijd een zelfde bak naar beneden te laten glijden met hetzelfde gewicht en inhoud en beide bakken met een heel lange kabel te koppelen. Het principe van de personenlift! Liftkooi en contragewicht zijn ongeveer gelijk in gewicht. De liftmotor hoeft dan alleen maar de persoon
van 75 kg omhoog te trekken en niet de kooi van 2000 kg. Daar zorgt het contragewicht voor. Bij de
door ons bezochte sluis heeft de ingenieur dus gekozen voor een hefsluis. Slechts één bak. Geen contragewicht of sleephelling. Hoe maak je dat dan toch zwevend? Het principe en de geniale oplossing,
waarop octrooi is verkregen, van Dipl.-ing. Rudolf Mussaeus gaan we in dit stukje beschrijven.

Het octrooi

(gaat alleen om de schetsen)

Sommetjes
Omdat het op het eerste gezicht (zo bleek ter plekke en van daar dit stukje) voor de “niet technische
mens” best complex is zullen wij trachten het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Er moeten dan uiteraard concessies worden gedaan aan de exactheid. We hebben het niet over kN (kiloNewtons)
maar over tonnen. In voorbeelden is het ook handig om afmetingen en massa’s wat grof af te
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ronden. Dat stelt je in staat uit het hoofd al tijdens een rondleiding ter plekke het geheel globaal
door te rekenen. De afmetingen van de inhoud van de hefsluis zijn dan bijv. 100 m. lang, 10 breed en
2,5 hoog. Dat geeft een inhoud van 2500 m3 water. Het “gewicht” van deze watermassa is dus 2500
ton. (1 liter water weegt 1 kg en 1 m3 water weegt 1000 kg of 1 ton). De stalen bakgoot met alles wat
er op- en aan zit aan verstijvingen en afsluitdeuren weegt zelf ook wel zo’n 3000 ton. Het hele zaakje
wat daar in de “lucht” zweeft zal dan zo’n 5000 a 6000 ton zwaar zijn.

Bakgoot van boven gezien

Bakgoot van onder gezien

Voor we verder gaan met wat rekenen moeten er eerst nog wat natuurkundige begrippen opgehaald
worden om het concrete geval , de “hefsluis”, een soort scheepslift, daarna wat makkelijker en gedetailleerder te kunnen uitleggen.
Wet van Archimedes. Eureka!
“ Een lichaam ondergedompeld in een vloeistof ondervindt een opwaartse kracht gelijk aan het gewicht van de
verplaatste hoeveelheid vloeistof ”.

Dat betekent dat een massief blok staal, maar ook een leeg olievat, beide met 1 m3 inhoud, onder
water gehouden een opwaartse kracht ondervindt van die 1000 liter waterverplaatsing, dus 1000 kg
= 1 ton. Het olievat zal omhoog bewegen als je het los laat maar het stalen blok zal nog sneller zinken
dan een “baksteen”. Stel het lege olievat weegt zelf 100 kg dan blijft er 900 kg opwaartse waterdrukkracht over. Als je er daarna 899 kg aan vast plakt, zal het vat nog net drijven. Maar bij 901 kg ballast
zal het gaan zinken. Bij precies 900 kg op het vat gezet zal het ZWEVEN. Of het nu 1 meter onder het
wateroppervlak is of 100 meter of zelfs 10 km. Het blijft zweven. De druk op het vat is natuurlijk wel
veel groter naarmate het dieper zweeft. Maar de resulterende verticale krachten zijn overal op elke
diepte in evenwicht. Een duikboot zweeft. Als je op de duikboot een mast zou kunnen zetten die tot
boven het wateroppervlak uitsteekt en daarbovenop een auto zou kunnen plaatsen van 2 ton = 2000
kg en tevens uit het inwendige van de duikboot 20 mensen van 100 kg = eveneens 2000 kg zou weghalen is het geheel nog steeds zwevend. Dit principe heeft de ingenieur van de hefsluis die wij bezochten dus toegepast onder de waterbak. Twee gaten in de grond graven. Dan de “Schwimmers”
(holle dobbers) erin. Als de dobber klaar is kan het gat gevuld worden met water. De dobbers willen
omhoog schieten maar het gewicht van de stalen waterbak inclusief het water is precies even groot
als de opwaartse kracht van de 2 dobbers. Elk ongeveer 5500/2=2750 ton.
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Dwarsdoorsnede

Langsdoorsnede

Het geheel (sluisbak, water, steunpoten en dobbers) zweeft. Je kan theoretisch met een paar mensen
de hele bak inclusief water en schepen meters ( hier ongeveer 18 meter) omhoog drukken. Maar ook
weer heel gemakkelijk ( 18 m) omlaag duwen. Als de dobbers maar voldoende diep op en neer in de
waterputten kunnen bewegen en altijd geheel onder water blijven. In werkelijkheid zijn door de wrijving en labiliteit van de hele constructie er nauwkeurige werktuigbouwkundige draaiassen (spindels)
nodig om het geheel waterpas en gelijkmatig omhoog en omlaag te bewegen. Als dit niet nauwkeurig
gebeurt gaat het als een scheef getrokken keukenlaatje klemmen.

Zwevende waterbak met in- en uitvarend schip (langsdoorsnede)

Of er nu een groot of een klein schip in de bak vaart maakt voor het gewicht van het totaal niets uit.
Archimedes zegt dat het gewicht van een schip van 100 ton 100 m3 water zal verplaatsen. Op het
moment dat het schip de bak in vaart stroomt er 100 m3 water vanuit de bak langs het schip terug
het kanaal in. Het water blijft binnen en buiten de bak even hoog staan. Bij uitvaren het omgekeerde.
Met de Mecanodoos heb ik een modelletje gemaakt bij thuiskomst. Waterglazen met plastic
potjes als holle dobbers. Daarop rusten de poten van de bakconstructie. Net zolang uitgebalanceerd met euromuntjes tot het geheel
zweeft. Voor het experiment zijn er geen 2
maar 4 dobbers geplaatst. De zaak is anders
niet stabiel. Vandaar de driehoekige stabiliteitsconstructies rondom de spindels bij de Sluis.

Wet van Pascal.
Hydrostatische Druk.
De druk van water op een oppervlak is gelijk een het gewicht van de verticale waterkolom op dat oppervlak. Op 10 cm diepte is dat op 1 cm2 dus 10 x 1 x 1 gram = 10 gram(kracht). Als u met uw auto in
het water rijdt is de druk op het deel van de deur onder het raampje van 1m2 al snel opgelopen tot
grofweg 500 tot 1000 kg.

PolMarCo reis 2017 - Technisch verslag en uitleg Scheepslift Rothensee bij Maagdenburg

~5~

Die deur krijgt u dus nooit open. Aan de andere kant zit ook een deur met dezelfde druk. Oplossing :
laat de auto vollopen met water. De druk binnen en buiten is dan hetzelfde en de deur gaat bijna
vanzelf open. Ook de deur aan de passagierszijde. Dit principe is toegepast bij de aansluiting van de
hefbak op het boven kanaal en ook aan de andere kant op het onder kanaal. Er zit een deur(schuif)
aan de hefbak en een schuifdeur aan het kanaalpand. Links en rechts staat het water even hoog.
Schuifdeuren zijn door de hoge druk niet omhoog te krijgen. Er is teveel wrijving in de sponningen
door de enorme waterdruk. De luchtspleet tussen de schuiven wordt gevuld met water uit het kanaal
en voilá de drukken zijn overal gelijk. De beide schuiven kunnen nu omhoog. De schepen kunnen er
daarna in en uit varen.
De diepte van de Schwimmerschachten in de bodem
Elke dobber moet een opwaartse kracht omhoog kunnen leveren van ongeveer 2750 ton is hiervoor
al berekend. Er moet dan een luchtdobber gemaakt worden met netto 2750 m3 inhoud (bruto wellicht 3000 m3 omdat de enorme stalen dobbers ook wel eens zo’n 250 ton zullen wegen). Een
tweede eis is dat de hele zaak ook 18 m. omhoog en omlaag moet kunnen bewegen. De diameter van
de schacht moet zo mogelijk binnen de spindelbokken vallen, dat is grofweg de breedte van de bakgoot. De dobbers moeten strak geleidend in de schachten zitten vanwege het probleem van het
wringende keukenlaatje. Er is dan zo’n 10 m diameter beschikbaar voor de schachten met daarin de
dobbers.
Hoogte x ¼ x pi x Diameter x Diameter = 3000. ( Inhoud cilinder/dobber )
Hieruit volgt dat bij een Diameter van 10 m. de hoogte van de dobber ongeveer 40 m. moet worden.
Verticale beweging is max. 18 m. Een paar meter verticale speling en we komen op een schachtdiepte van 60 m. uit. Op zich was dat in die tijd al een uitdaging om zo’n diep gat te graven in vrij
losse grond. Dietman heeft al uitgelegd dat men dit heeft gerealiseerd door de grond eromheen te
bevriezen zodat de schacht tijdens graven niet kon instorten.
Het omhoog en omlaag bewegen van de hele constructie
In het voorgaande is beweerd dat je met een paar mensen de constructie verticaal zou kunnen bewegen. Dit klopt ook wel want er was in geval van nood bij stroomuitval altijd een ploeg mensen oproepbaar om handmatig de sluisbak in de juiste positie te plaatsen. Er zit ergens in de motorenkelder
natuurlijk een koppeling met handbediening. Het zal dan wel wat langer duren dan de 3 min. Die er
normaal voor staan. Helaas is de waterstand in het Mittellandkanaal wel eens hoger vanwege opstuwing door de wind. Volgens Dietman kan dit wel 30 cm. zijn. Het water in de sluisbak is dan niet 2,50
m. maar 2,80 m. hoog. Het gewicht wordt daardoor 100 x 10 x 0,30 = 300 ton hoger. Op het totaal
van 5500 ton. De 4 stalen spindels moeten de gelijkmatige verticale beweging verzorgen. Bij de zwevende constructie is er dus geen belasting op de spindels. Alleen een beetje wrijving van de Schwimmers in de schachten en wat kracht om de zaak in beweging te krijgen. Echter bij een 30 cm. hogere
waterstand komt er alsnog een verticale drukkracht op de 4 spindels van 300/4 = 75 ton. per spindel.
Dit is het gewicht van bijv. een militaire legertank. Vandaar de toch wel forse diameters van de spindels. Stel maar eens in gedachten een verticale paal van 18 m. met daarbovenop een legertank van
75 ton. Een houten paal zou onmiddellijk knappen of uitknikken. De spindels kunnen wel een veel
grotere trekkracht verdragen. Wat gebeurt er nl. als het water bij een calamiteit uit de bak zou lopen? Er valt 2500 ton watergewicht weg. De twee dobbers onder water worden niet meer “tegen gehouden” door het watergewicht in de sluisbak. De sluisbak moet nu “terug getrokken” worden door
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de 4 spindels die op hun beurt per spindel die trekkracht ( 625 ton) weer overbrengen op de fundering onder de spindelbokken. Dit vergt zo’n 625/2,4 = 260 m3 betonnen verankeringsblok in de
grond.

Draagbalk onder sluisbak

Draaiende spindel

Schacht, kolom, draagbalk, spindel en steun.

Een werktuigbouwkundige kan precies uitrekenen hoeveel vermogen er nodig is bij hogere kanaalwaterstand plus wrijving van de Schwimmers en het in beweging zetten van de hefsluis. Het vermogen
van een paar automotoren is hiervoor al voldoende. Daarnaast moeten de spindels precies op gelijke
snelheid draaien om scheefstand van de bak en daardoor ook de dobbers in de schachten (klemmen)
te voorkomen. In ruim 3 min. wordt de sluisbak over 18 m. omhoog of omlaag verplaatst. Dit komt
neer op 1800 cm in 180 seconden. Dus 10 cm per seconde! Bekijk de foto met de Schacht, kolom,
spindel. Als er één spindel een kwart seconde eerder zou starten betekent dit dat de oplegging van
de bak aan één kant 10/4 = 2,5 cm hoger zou komen te liggen. Daardoor zouden de kolommen op de
dobbers inclusief de 40 m hoge dobbers uit het lood gedrukt worden. Dit zou dus het klemmen kunnen veroorzaken (ter vergelijking het klemmende keukenkastlaatje).
Dit heeft men opgelost door de 4 spindels mechanisch, d.m.v. lange (cardanische) assen, aan elkaar
te koppelen waardoor gelijkloop van de 4 spindels gewaarborgd wordt.
Voor een beknopte beschrijving zie laatste blad.
Samenvatting - geplaatst op Wikipedia ( Scheepslift Rothensee)
De scheepslift Rothensee (Maagdenburg) in het Mittellandkanal is gebouwd tussen 1935 en de Tweede Wereldoorlog.
Kort na de voltooiing (1927-1934) van de bijna identieke scheepslift bij het dorp Niederfinow ten noorden van Berlijn. De sluis maakte het
voor de scheepvaart mogelijk om aan het toen nog oostelijk einde van het Mittellandkanaal 18 meter verval te overbruggen naar de lager
gelegen Elbe. Via de Elbe met haar grillig verloop en nog grillerige waterhoogten voer men dan over ongeveer 10 km naar het Elbe-Havelkanaal. Het unieke van deze sluis is echter dat het verticale lifttransport van de schepen in de trogligger hier niet met kabels en contragewichten plaatsvindt. Dipl.-Ing. Rudolf Mussaeus bedacht de "zwevende sluisbak". Door twee cilindervormige bouwputten met diameter van 10
meter en diepte van 60 meter te graven en daarna op vernuftige wijze in de met water gevulde putten zg. "Schwimmers" (holle dobbers)
aan te brengen kon hij een opwaartse kracht realiseren die precies gelijk was aan het totale gewicht van de altijd gevulde sluisbak. De gehele constructie, dobbers met ondersteunde trogligger/sluisbak zweeft in (niet op) het water van de putten. Het 18 meter omhoog en omlaag bewegen van deze bak vergt zodoende zeer weinig vermogen. Mussaeus heeft op deze vinding destijds octrooi gekregen.

Nico, Piet, Ruud

PolMarCo reis 2017 - Technisch verslag en uitleg Scheepslift Rothensee bij Maagdenburg

~7~

PolMarCo reis 2017 - Technisch verslag en uitleg Scheepslift Rothensee bij Maagdenburg

