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21 BEPllt.UNG VAN HET OP DE BOeZEM TE ONDEAHOUDEN

CHLOORGEHALTE eu EEN 6EeEVEN ttOEVEELHEID
210"'1/1 IN TE LATEN WATEA au KMIDDE!,.DE EN QL.A: AFVOEA

t<.ROMMI!N eu,
19 (i) ~idckld cpperwoterar-on- en gml. peil van Q20m-NAP

t <Xm. chloor-gohalte van het ingelaten water 1.35 mgjl
111 ® Gem. opperwatmtfvoer en gem. peil van NAP

2 Gem. chl~halte van Ingelaten water 145 mg/I

1 17 @ OlR afvoer en waterinlating tot chloorgehalte van MX)mg/'
/. lXm. chl""""ll"halte van ingelaten water 2OOmg/'

1
,~, @ OlR afvoer en Wdlerinlati"9 tot chloorgehalte v.an 5OOmg/ I
fSO"'!I I \ 6ml chloorgehalte van Ingelaten wala 290 mg/ I .

15

\ ®\ 1\
OlR afvoeren _krlnlating tot chloorqehalte van 700mg/1

14
Gem.chloorgrhalte van Ingdaten water 375 mg/l

1 \ \ \ L...6y een grml<ldo<ld ~zrmpcil Win QOOm-NAP
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Ir C. '. Israël. Berekening van de zoetwaterinlating
Brielsche Maasboeze~.

1947. 16 bL:o 13 bijl.

Uit de berekeningen blijkt het volgende:
Bij een gem.opperwaterafvoer (Lobith 11.20 m+) en een gem.

getij, k~n bij een gem.boezempeil van NAP 15,7 m3/oec water
inGelaten worden, indien dit een max. Cl.Gehalte heeft van
300 ~/]. Op de boezem io dan ee~ chloorgehalte v~n 250 mail
te handhaven. Bij 0,20 ~kan 20 m3/se c ineelaten worden en kan
een chlooreehalte van 210 mg/l eehandhaafd worden.

Bij een otand te Lobith van 9.20 m+, en een gem. getij,
kan bij een cem.boezempeil van 0,20 - een hoeveelheid van 5,6
m3/oee water ingelaten worden, indien dit een max.chlooreehalte
heeft van 600 rog/I, kan op de boezem het ohloorgehalte niet
benedon 300 mg/l gehandhaafd worden. In drie maanden loopt nu
het chloorgehalte van de boezem bij een gem. boezempeil van
0,20 M- op van 250 mg/l tot 600 mg/l; treed na deze 3 naanden
de gemiddelde toestand weer in, dan daalt het chloorgehalte
van het boezemwater in 40 dagen van 600 mg/l tot 300 mg/lo

Een maand doorspuien van de boeze~, bij een gem. peil van
NAP en een stand te Lobith van 13.00 m+ doet het chloorgehalte
van het boezemwater dalen van 300 mg/l tot 140 mg/l.

Wenst men te Allen tijdo het chloorgehalte van het boezem
water beneden 300 mg/l te handhaven, dan is een gemaal nodig
van 4 agregaten, die elk, bij een Bfvoerhoogte van gem. 0'96 m
een hoeveelheid water van 430 m3/min kunnen verwerken.




