Ir. M. J. Stoel Feuerstein te Cadzand, oud-directeur van de NV Waterleiding
Mij „Zuid-Beveland", zond ons informatie inzake horizontale boringen waaruit wij het
volgende overnamen.

Nieuw systeem voor horizontale boringen
De N V Moderne Boormaatschappij
„Rosmalen" te Rosmalen heeft een
nieuwe werkwijze geïntroduceerd om
horizontale boringen onder wegen of
waterlopen, zowel boven als beneden de
grondwaterstand uit te voeren, met volkomen uitsluiting van nazakkingen met
de daarop volgende kostbare nazorg.
Met als voorbeeld de grote caissons voor
tunnelboringen waarin duikers onder
verhoogde druk werken, is bij de hier
toegepaste werkwijze alleen het boorapparaat in een caisson gemonteerd. In

deze caisson kan een overdruk worden
toegepast ten opzichte van de druk in
het grondlichaam vóór het b oorfront.
De overdruk die door middel van een
op de boorcaisson aangesloten watercircuit wordt onderhouden, dient om het
inkalven van de grond voor de boorbuis
te voorkomen.
Tengevolge van deze overdruk in de
caisson blijft de grond dan ook vlak
voor de boorbuis staan, zoals dat ook
het geval is bij verticale diepboringen
waarbij ten gevolge van de druk van de
verticale waterkolom het mogelijk is om
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door te voeren buis
conisch opzetstuk
afsluit en montageplaat
schraapmessen van de boor
aangedreven as
motor
aanvoer spoelwater

8 afvoer spoelwater -f- zand
9 energie circuit van de motor
10 toevoeging vetsmering
abcd = de caisson waarin een overdruk
heerst t.o.v. de grondwaterspanning in de
grondlaag vóór de boor. p i > p 2 .

Afb. I.
Afb. 2.
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door te voeren buis
bronbemaling
aanvoer spoelwater
afvoer spoelwater + zand
vetsmering
Jiogedruk persinstallaties
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17 energiecircuit motor
18 inlaatdruk spoelwater
19 uitlaatdruk spoelwater
11 werkput
20 boorcaisson
6 motor

dieper te boren zonder boorbuis. De
praktijk heeft ook reeds aangetoond dat
het als het ware verticaal afraspen van
de verticale zandwand zonder afkalvingen of instortingen geschiedt. Met een
modern luisterapparaat wordt de regelmatige ononderbroken schurende werking van het boorapparaat door middel
van een koptelefoon op het maaiveld
gevolgd en die geeft tevens een indicatie
voor verandering in de homogeniteit van
het zandlichaam. De werking van een
en ander kan worden toegelicht aan de
hand van de afbeeldingen (1) en (2).
De door te boren buis (1) is aan de
voorzijde voorzien van een conisch opzetstuk (2) dat aan de achterzijde is afgesloten met een plaat (3). De aan de
voorzijde door het grondlichaam afgesloten ruimte abdc is de boorcaisson die
door de aanvoer van het transportwater
door de slang (7) onder druk wordt gehouden. Is PI de waterdruk in de caisson
en P2 de grondwaterspanning vóór het
boorfront, dan moet ervoor worden gezorgd dat PI > P2. (6) is een aandrijfmotor voor de boor via de as (5).
Teneinde de weerstand tussen buis en
grond zoveel mogelijk te beperken, wordt
door een krans van gaatjes (10) vet geïnjecteerd. Door de slang (8) wordt
transportwater + zand naar een uitvloeibassin op maaiveld gebracht. Het zand
bezinkt en men kan zeer exact controleren of het opgevoerde zand geen groter
volume inneemt dan het volume van het
ingeperste buisgedeelte.
Afbeelding 2 geeft een overzicht van de
totale situatie bij een boring onder de
Dommel zoals deze is uitgevoerd met de
ingeschreven hoogte peilen en lengtematen. (11) is de werkput, gedraineerd door een bronbemaling (12). Het
transportwater wordt door de pomp (13)
geleverd en het mengsel van water +
zand gaat via een leiding (14) naar een
uitvloeibassin ter controle inzake samenstelling en hoeveelheid. De vetsmering
wordt verzorgd door een installatie (15);
de hydraulische installatie (16) kan een
persdruk leveren van 300 ton waarvan
er slechts 18 nodig bleken bij een boorlengte van 34 meter en een buisdiameter
van 600 mm inwendig.
Nummer 17 is de energie-voorziening
van de motor.
Het spreekt vanzelf dat het gebied waarbij de beschreven boormethode met succes en op economisch verantwoorde
wijze kan worden toegepast zowel naar
onderen als naar boven is begrensd. Gezien de tot heden opgedane ervaring is
een totale boorlengte van 100 m' en een
buisdiameter van 1200 mm zonder meer
aanvaardbaar. Veel hangt af van de
plaatselijke grondsoort en van het feit
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of men in den droge of in het natte werkt.
Korte en ondiep liggende horizontale
boringen zijn natuurlijk relatief kostbaar
per strekkende meter en de gangbare
methoden zullen zich daar handhaven;
tenzij door bijzondere plaatselijke omstandigheden of door bijzonder strenge
eisen inzake het uitsluiten van nazorg
een zorgvuldiger wijze van boren noodzakelijk is. Het toepassingsgebied ligt in
ieder geval bij de moeilijke gevallen bv.
kruisingen met grote wegen op polderniveau, kruisingen met kleine waterlopen
of kanalen met parallel-wegen, enz.
De snelheid van het boren is gering, zodat bij voldoende toevoer transportmedium energie beschikbaar is om een grote
snelheid in de afvoerleiding te handhaven voor transport van het uitgeboorde materiaal naar een uitvloeibassin op
maaiveldhoogte.

NIEUWE VINYLESTER-HARSEN
TEGEN BARSTEN EN CORROSIE
VAN GEWAPENDE KUNSTSTOFFEN
Dow Chemical heeft een nieuwe reeks
vinylester-harsen, Derakane genaamd,
ontwikkeld. Leidingen, pijpen en tankbekledingen van gewapende kunststoffen
waarin het nieuwe produkt is verwerkt
zouden uitstekend bestand zijn tegen
corrosie en tegen barsten als gevolg van
het optreden van spanningen. Het materiaal kan o.a. worden toegepast in waterleidingen.
De met glasvezel gewapende harsen dienen als vervangingsmiddel van de gebruikelijke bekledingen en materialen
voor pijpleidingen zoals glas, speciale
legeringen, roestvrij staal en rubber,
aangezien, aldus Dow, de nieuwe harsen
bestand zijn tegen inwerking van een
groot aantal chemicaliën en gemakkelijk
verwerkt, aangebracht en onderhouden
kunnen worden.
Derakane heeft een grote bestendigheid
tegen de inwerking van corrosie en
tegen scheuren. De verwerkingsmethoden zoals het opwinden van draden, de
natte opslag en het centrifugaal gieten
zijn dezelfde als voor polyestersoorten
en epoxyharsen.
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KEURINGSINSTITUUT VOOR
WATERLEIDINGARTIKELEN
KIWA NV
Sir Winston Churchill-laan 273,
Postbus 70, Rijswijk (ZH), tel. (070) 902720
De werkzaamheden aan de Tankinstallatie R E I T 1966 J. van den Berg & Co.
NV, Mr. de Boerlaan 107, Deventer, zijn
ondergebracht in een afzonderlijke firma: NV Technische Handelsonderneming Semko, Sluisstraat 19-21, Deventer.
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NEDERLANDSE VERENIGING
VOOR
AFVALWATERZUIVERING
Secr.: Erasmuslaan 91, Utrecht, tel. 030714134
Bestuur: prof. dr. J. K. Baars, voorz. ; prof.
ir. A. C. J. Koot, vice-voorz. ; ir. C. Koorenneef, secr.: ir. E. L. C. Koster, penn. (giro
1 00 84 72, Deventer) ; drs. G. Drost, J. Th.
Haas, dr. ir. P. J. Huiswaard, ir. H. Knol.
dr. P. G. Meerman, ir. J. Zeper, leden.

biologische zuivering met actief slib
en demonstratie van analytische hulpmiddelen (alleen mogelijk met eigen
vervoer).
De voordrachten zullen vooraf in beknopte vorm ter beschikking worden gesteld.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 21 september 1970 per
antwoordkaart (alleen voor NVA-leden)
of telefonisch (alleen voor niet-NVAleden) bij de secretaris van de N V A : ir.
C. Koorenneef, Erasmuslaan 91 in
Utrecht, telefoon 030-714134.

NVA-SYMPOSIUM
AFVALWATERBEHANDELING
De Nederlandse Vereniging voor Afvalwaterzuivering organiseert op vrijdag 25
september 1970 aan de TH-Twente een
symposium over onderzoek op het gebied van afvalwaterbehandeling. Het
programma luidt als volgt:
10.34 uur: Aankomst station Hengelo;
vervoer per TH-bus;
10.45 uur: Ontvangst;
11.15 uur: Prof. ir. A. C. J. Koot: Kort
overzicht van het onderzoek in het laboratorium voor Gezondheidstechniek aan
de TH-Delft;
11.20 uur: Ir. R. G. Veldkamp (THDelft): Proefinstallatie voor de behandeling van afvalwater;
11.35 uur: Ir. G. T. M. van der Kroon
(TH-Delft): „Delftse" respirometer voor
afvalwateronderzoek;
11.50 uur: Discussie;
12.00 uur: Prof. dr. P. G. Fohr: Kort
overzicht van het onderzoek in het laboratorium voor Waterzuivering aan de
LH-Wageningen;
12.05 uur: Mej. dr. M. H. Deinema (LHWageningen): Vlokvorming van bacteriën in actief slib;
12.25 uur: Discussie;
12.45 uur: Koffietafel in het mensarestaurant (kosten ƒ 5,50);
14.15 uur: Ir. J. J. A. Ploos van Amstel
(TH-Eindhoven): De invloed van zuurstofoverdracht op de natte oxidatie van
afvalwaterslib;
14.35 uur: Discussie;
15.00 uur: Ir. H. Peters (TH-Twente):
De leerstoel Chemische Gezondheidstechniek; film over slibfiltratie;
15.20 uur: Theepauze;
15.30 uur: Simultaanprogramma met de
volgende keuzemogelijkheden:
a. ir. W. Haenen en A. Koning (THTwente): Verbranding van rioolslib
in een gefluïdiseerdbedreactor;
b. ir. H. van de Beid (TH-Twente):
Zuurstofverbruik door actief slib;
c. Rondrit over het TH-terrein per bus
met explicatie;
d. Bezoek aan de proefinstallatie voor
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