van I m.m. wijdte en 15 m.m. lengte voorkomen. De dikte van het
grindfilter is bep^aald op 0,15 M.
Opbrengst der bronnen. De proeven wezen uit dat voor dergelijke, zorgvuldig uitgevoerde bronnen in den ondergrond te Linne
een opbrengst mag worden aangehouden van ongeveer 18 L. per
seconde, zonder dat daarbij tusschen den waterspiegel bniten en dien
binnen de bron zoodanige drukhoogte optreedt, dat de opvoerhoogte
der pompen daardoor aanzienlijk vermeerdert.
Bij dit ontwerp is met een opbrengst bij normaalbedrijf van
ongeveer g L., bij maximaalbedrijf van ongeveer / j L. gerekend. In
den watervang is dus een reserve van ongeveer 5 L. per bron aanvvezig, welke vooral van waarde is wanneer de opbrengst,'grooter
mocht blijken dan in het voorgaande werd aangenomen.
Aantal bronnen. In verband met de opbrengst der bronnen is
het aantal bepaald op 80 sinks.
Stijgbnizen en zuigleiding. Uit de bronnen wordt het waten' door
0,125
wijde stijgbnizen gevoerd naar de zuigleiding. Deze laatste
wordt in twee takken, elk aan een zijde van den put, uitgevoerd. In
elke stijgbuis bevindt zich een afsluiter, welke in staat stelt elke bron
afzonderlijk uit te schakelen. In de ringleiding zijn meerdere hoofdafsluiters geplaatst om gedeelten dezer leiding buiten bedrijf te kunnen stellen.
De gemiddelde hoogte van het centrum der ringleiding bedraagt
14,10 M. + X.A.P.
PompOpvoerhoogte der pompen. De pompen loozen het water
inrichting. door middel van persleidingen op bestaande greppels
welke gedeeltelijk verruimd moeten worden. Deze greppels zijn gegraven in het dikke kleidek dat zich boven de grind- en zandlagen
bevindt, zoodat kwel vanuit deze leidingen naar den sluisput niet te
vreezen valt.
Om het water in deze greppels te loozen moeten de pompen het
water opvoeren tot gem. 20,50 M. -j- N.A.P.
Bij normaalbedrijf wordt in den fundeeringsput een grondwaterstand van hoogstens ii,iO M. -j- N.A.P. gevorderd. Het peil in
de bronnen behoeft bij zorgvuldige eonstructie en uitvoering der
bronnen niet lager te staan dan 10,60 M. -f- N.A.P. Veiligheidshalve
is dit peil i M. dieper aangehouden, dus op 9,60 M. -j- N.A.P.
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Bij normaalhednji bedraagt dus de geometrische opvoerhoogte
der pompen 20,50 M. — 9,60 M. = 10,90 M.
Bij fna.vwtaalhednif is een 0,40 M. hoogere stand van het grondwater toegelaten, zoodat in dit geval de opvoerhoogte kan worden
aangehouden op 10,50 M.
Electrisch bedrijf of stoonibedrijf. Bij electrisch bedrijf is een ver
doorgevoerde verdeeling van het totaal pompvermogen over zeer
vele pompaggregaten mogelijk. Worden deze vele kleine aggregaten
regelmatig over de ringleiding verdeeld, dan kunnen daarvan de afmetingen en daarmede de kosten aanmerkelijk worden beperkt.
Bij stoombedrijf is een zoo ver doorgevoerde decentralisatie als
bij electrisch bedrijf niet mogelijk omdat kleine stoomaggregaten in
bedrijf zoowel als bediening te weinig economisch zijn.
De capaciteit en het aantal der pompen wordt dus mede beinvloed door de keuze der, bedrijfskracht.
Bij dit globaal ontwerp is aan stoombedrijf de voorkeur gegeven.
Hoewel aan electrisch bedrijf een aantal voordeelen niet mogen worden
ontzegd, is stoombedrijf uit het oogpunt van bedrijfszekerheid verre
te verkiezen, omdat tusschen de energiebron en de pompen minder
omzettingen en overbrengingen, dus minder bronnen van bedrijfsstoringen worden geschakeld dan bij electrisch bedrijf. Bij electrische
aandrijving der pompen zou zeker moeten worden geeischt dat
tijdens het betonneeren der sluisput, locomobielen het pompbedrijf
onmiddellijk zouden kunnen overnemen, waardoor echter de meeste
voordeelen van het electrisch bedrijf te niet zouden worden gedaan.
Aantal en capaciteit der pompen. Maximaal moeten de pompen
1000 L. per seconde opbrengen, bij normaalbedrijf ongeveer 700 L.
per seconde.
Daarvoor zijn 8 centrifugaalpompen van gemiddeld 145 L. opbrengst per seconde bij een geometrische opvoerhoogte van 10,90 M.
en een manometrische opvoerhoogte van 14V2 M. ruim voldoende.
Moeten de pompen als uitzondering 1000 L. per seco.nde opbrengen
dan zijn 7 pompen in bedrijf. In dat geval bevindt zich dus steeds
een pomp in reserve, terwijl in de pompen zelf eveneens reserve
aanwezig is.
Bij een opbrengst van 700 L., welke ongeveer overeenkomt met
den M.R. stand in de rivier kan volstaan worden met 5 pompen, zoo¬
dat als reserve dus 3 pompen aanwezig zijn.
^
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Tijdens de bemaling in de zomermaanden zal echter als regel
minder water worden opgebracht, zoodat dus slechts 4 pompen in
bedrijf zijn. Wordt de bemalingsinrichting later tevens voor den
stuwput gebruikt, dan zijn daarvoor 6 van de 8 pompen voldoende
voor de maximum opbrengst, terwijl bij normaal bedrijf 4 pompen
volstaanj eene verdeeling die zeer gunstig kan worden genoemd.
Van de 8 pompen worden bij de bemaling van de sluisput 4 aan
elke zijde geplaatst.
In elk pompstation zijn twee locomobielen aanwezig
van 40 P.K. welke hun kracht door middel van een
locomobielen. gemeenschappelijke transmissie-as aan de pompen afgeven, zoodat elk der twee pompen door elk der twee locomobielen
kan worden aangedreven.
Deze transmissie-as drijft tevens een. luchtpomp welke uit den
luchtketel gassen en lucht wegzuigt.
Wordt 1000 L. door 7 pompen opgebracht dan is een locomobiel als reserve aanwezig. Door bet feit dat deze stoomwerktuigen
cterk kunnen worden overbelast, is inderdaad aanmerkelijk meer
reserve aanwezig.
Is een zoodanige groote reserve misschien uit het oogpunt van
bedrijfszekerheid overbodig, zij is niettemin op haar plaats omdat het
daardoor mogelijk is bij zeer langdurige hooge wassen zelfs meer dan
1000 L. op te voeren, waartoe zoowel de pompen als de watervang
in staat zijn.
Aandrijving
door

Opstelling van Het gemiddeld peil der bronnen werd aangenomen op
de inrichting. 9,60 M.
N.A.P. In verband met de beperkte zuighoogte der centrifugaalpompen worden zuigleiding en pompen opgesteld op ongeveer 14,— M. -j-;- N.A.P. d.w.z. eenige meters onder
den natuurlijken grondwaterstand. Voordat deze opstelling mogelijk
is, dient dus h^^t grondwater te worden afgemalen tot beneden 14,—
M. -j- N.A.P. De daarvoor noodige wateropbrengst bedraagt bij nor¬
maal bedrijf 320 L., maximaal 480 L. per seconde, zoodat daarvoor
een dertigtal bronnen en 3 of 4 pompen voldoende zijn.
De gang der werkzaamheden is de volgende:
Eerst worden de gaten voor de dertig bronnen gepulst. Deze
worden geplaatst en aangesloten aan een zuigleiding welke juistboven
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Dichting der gaten in de beton door rniddel van ijzeren ringen met deksels.

Bij de firma Gebrs. van Cleef, Boekhandelaar, Spui 28 te ’s-Gravenhage
zijn mede verkrijgbaar gesteld van de „Rapporten en Mededeelingen van
den Rijkswaterstaat”:
N°.

I. Verslag naar aanleiding van eene reis tot bezichtiging van eenige aan ^de kust gelegen havens
in Frankrijk, Engeland en Belgie, gedaan in September 1910 door G. J. van den Broek,
Ingenieur van den Rijkswaterstaat *).

„

2. Rapport betreffende de wateronttrekking aan, en de afzanding van de duinen langs de Nederlandsche kust, uitgebracht in 1912 door de Hoofdingenieurs-Directeuren van den Rijkswaterstaat
in de iie, loe en ge Directien J. C. R.'^maer, N. A. M. van den Thoorn en H. Wortman *).

„

3.

Nota, betreffende de bepaling der grootheden, die bekend moeten zijn voor de berekening van
den gronddruk tegen grondkeerende constructies in de Visschershaven te IJmuiden, opgemaakt
' door den Ingenieur van den Rijkswaterstaat J. J. Canter Cremers *).

„

4.

Beschrijving van de opruiming van het op 16 Maart 1913 in den mond van de haven van
IJmuiden gezonken stoomschip „Eastweir’, opgemaakt door den Ingenieur van den Rijkswaterstaat
- W. G. C. Gelinck *).

„

5.

Verslag eener reis naar Zweden, gedaan door den Hoofdingenieur-Directeur van den Rijks¬
waterstaat H. Wortman en den Ingenieur van den Rijkswaterstaat A. T. de Groot in Juli
1911, tot het bezoeken van plaatsen van herkomst van Zweedsch graniet, welke toepassing
zou kunnen vinden bij zeewerken in Noordholland *).

„

6.

Aanteekeningen omtrent de gevolgen van zware stormvloeden, tusschen 1500 en 1825 voorgekomen, voor de dijken en polders langs het Zuidwestelijk deel der Zuiderzee, samengesleld
door den Ingenieur van den Rijkswaterstaat D. A. van Heyst. Prijs / O.25.

„

7.

Verslag omtrent den aanleg van stroomleidende dammen in de Zandkreek en Veergat, op¬
gemaakt door den Ingenieur van den Rijkswaterstaat G. J. van den Broek. Prijs / 0.25.

„

8.

Beschrijving van den bouw van de derde schutsluis in het kanaal door Zuid-Beveland te
Hansweert, door den Ingenieur van den Rijkswaterstaat J. A. Ringers *).'

„

9.

Over straatklinkers, welke aan hooge-eisOhen voldoen en de wenschelijkheid om de levering
van straatklinkers afzonderlijk aan te besteden, door de Ingenieurs van den Rijkswaterstaat
Dr. L. R. Wentholt en Jhr. A. G. Beelaerts van Blokland. Over Friesche steen in het
bijzonder in Friesland gebakken straatsteen, door den Ingenieur van den Rijkswaterstaat Dr.
L. R. Wentholt. Prijs f 0.25.

„ TO.

Nota, betreffende de toepassing van gewapend beton voor heipalen, opgemaakt door den
Ingenieur van den Rijkswaterstaat J. J. Canter Cremers. Prijs / 0.25.

„ n.

Nota, betreffende berekeningen omtrent rivierverbeteringen, opgemaakt door den Ingenieur van •
den Rijkswaterstaat C. W. Lely. Prijs f 0.25,

„ 12.

Kort verslag van een bezoek in 1916 gebracht aan het Panama-kanaal en aan verschillende sluis-.
en kanaalwerken in Noord-Amerika door den Ingenieur van den Rijkswaterstaat Jhr. C. E. W.
VAN Panhuys, met eenige reis-aanteekeningen van de Ingenieurs van den Rijkswaterstaat
F. L. ScHLiNGEMANN en G. J. VAN DEN Broek. Prijs f 0.25.

,, 13 I. Verslag betreffende het visschen naar een gezonken mijn in de haven van IJmuiden, opge¬
maakt door den Ingenieur van den Rijkswaterstaat W. G. C. Gelinck. Prijs f 0.25.
II. Verslag omtrent de lichting van het op 18 Juni 1917 in de Doorgraving te Hoek van
Holland gezonken stoomschip „Turin”, opgemaakt door den Ingenieur van den Rijkswaierbtaat A. T, de Groot. Prijs / 0.25.
.

Verslag omtrent het gebruik van Indische en Australische houtsoorten, volgens door den
Rijkswaterstaat verstrekte gegevens, bewerkt door den Ingenieur van den Rijkswaterstaat
G. J. VAN DEN Broek. Prijs / 0.25.
“ .

Niet meer voorradig.

