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' OVER DE DIKTE DER BERLEEDINGSMÜREN AAN DE HAVEN 
EN KAAI VAN ST. LAÜRENT-LES-MACON. 

Over{jenoraen uit hel Journal du Génie Civil van Februari j 1847. 
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.1* 

N o t a , betrekkelijk de merkwaardige hewegingen van eenen heklee-
dingsmiiur, gebouwd tmchen de brug van Mâcon en de haven 

van St. Laurent aan de rivier de Saône, 
* 

t 

\ 

( . 

« i 
1 

In een artikel, voorkomende in de Annalen den ponts et chaussées 
van Julij en Augustus 1851, h e e f t de Hoofd-Ingenieur G a y . v n t 

de noodzakelijklieid bewezen, om aan de bekleedingsmuren in de 
havens zoodanige dikte te geven, dat deze gemiddeld ten minste 
0,40 hunner lioogte bedroeg. 

Bij de constructien van dczelltle soort binnen s lands, schijnt 
de algemeene raad der bruggen en wegen de verhouding van het 
een derde der lioogte of 0,35 el voor gewone gronden en metsel-
werken te hebben aangenomen. 

Eindelijk schijnt de militaire genie, volgens de regelen van 
V a u b a n en de tegenwoordig algemeen in gebruik zijnde, eene 
verhouding voor te staan, welke naar omstandigheid van 0,20 el 

é 

tot .0,285 el der hoogte alwissolt (1). 
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(1) De ro{jcl van VAUBAN (zie hol Traite dc Gay de Vernon, tom. 
I t , pa(j. 28 en 29) was deze: voor de escarpe was de flikte aan de 
kruin onveranderlijk 1,624 el (5 voel) en voor de conlrescarpe 0,97 el 
(3 voet ) ; de diklen aan de basis waren (gelijk aan de bovendikte ver-
meerderd met Vs der hoogte. 

!Vlen neemt le{;enwoordi(j voor de escarpe en conlrescarpe volgens 
de formulen voor de drukking der aarden bij gewone gronden en 
metselwerken, als gemiddelde voor de dikle E aan. E = 0,285 
(H + h), waarin II de hoogle van den muur , h die van de boven 
belasting voorslellen. 
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In den muur, welke de brug van Màcon met de haven van 
St. Laurent verbindt, zijn de bouwsteenen in behoorlijke lagen 
verwerkt. De aanaarding moest geschieden met kiezel uit de bed-
ding der Saône gebaggerd en waar van het natuurlijk talud, na 
eenen sterken onweersregen waargenomen, slechts 1,24 el in basis 
op 1 el in hoogte was bevonden. Men had vermeend de-verhouding 
van 0 ,25 el voor de dikte van den m u u r te kunnen aannemen, zoo / 
als in de onderstaande profillen is te zien. 

Fig. u 
Doorsnede bij 

profil m van Fig. 4. 

Fig. 2. 
Doorsnede over profil a 

bij het landhoofd der brug 
KI 

El 
OJi) 
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-S 

Schaal van eene el op den duim. 

Deze muur heeft eene lengte van 44 ,50 el. De hoogte boven de 
fondering bedraagt 7,05 el bij het landhoofd der brug en slechts 

vil 
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6,00 el bij het ander uiteinde, hetwelk als het ware is ingesloten 
in eenen met steen bekleeden kwartkegel van den havenmuur. 

Platle 
Fig. 3. 

grond van een gedeelte der nieuwe haven en van 
de kaai Ie St. Laurent-lcs-M5con. 

muur 

! 0 

^ I . 
é 1 

Schaal van twee ellen op den duim. 

Op de hoogte van 5,00 el boven de fondering bevindt zich over 
de geheele lengte van dezen muur eene cordonlijst, waardoor de 
muur i n , twee deelen wordt afgedeeld , het onderste met eene 
heil ling van Yi» en het bovenste te lood. 

De bovendikte van den muur was overal 0 ,75 el en volgde eene 
regelmatig afdalende l i jn, van de brug tot aan de haventrappen. 
De dikte aan de basis, met inbegrip der buitenhelling van 0 ,50 el , 
was 2 ,50 el en 2 ,05 el voor de beide uiterste profillen, en 2 ,275 el 
voor het gemiddeld profil, dal overoeiisleint met eene herleide 
hoogte van 6,525 el. 

Gelijk wij vroeger hebben vermeld, volgt uit deze afmetingen, 
dat de verhoudingen der gemiddelde dikte tot de hoogte, de vol-
gende zijn: 

1®. Bi het landhoofd 

2®. Aan het andere uiteinde 

1,625 
7,05 
1,400 
6,00 

0,250. 

0,255. 

O 
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Gemiddeld Droli 
1,51-25 
l),525 0,252. 

De muur is gebouwd op eene sterke grondlaag van uitmun-
tende beton en rust op eenen zeer zamengepakten kiezelbodem. 

« 

De buitenbekleeding is in hardsteen ; 'de verwerkte mortel met 
hydraulische kalk béreid. De aanvulling achter den muur met 
kiezel uit de Saône, was ongeveer tot de hoogte van de cordon-
lijst, of omtrent tot 2 ,50 el beneden de definitieve hoogte, ten uit-
voer gebragt, toen wij de noorder haven van i]/aco?nnoesten laten 
uitdiepen, ter plaatse waar een oud bastion in het bed der rivier 
uitstak en waar talrijke, ^'edeeltelijk met modder en slijk bedekte 

O 7 Q J O 

palen, gevaarlijke klippen en ondiepten vormden. De bagger, waar-
mede men geen weg wist, werd in onze afwezigheid vervoerd en 
uitgestort tot aanvulling op de volle hoogte achter den muur van 
S l Laurent. Men begon dit werk bij het landhoofd der brug en 
was daarmede omtrent 20 ellen voortgewerkt; de slijk en modder 
met grind doormengd, droogde allengskens door de zonnehitte, 
zonder dat de muur er het minste letsel van bekwam, toen drie 
achtereenvolgende ouweei^buijen, op den 18, 19 en 20 Julij 
1 8 4 2 , den staat van zaken geheel kwamen veranderen. 

De slijk met kiezel vermengd werd week ; zij nam een talud 
aan van minstens 5 of 6 in basis tegen 1 in hoogte en oefende eene 
ontzaggelijke en geheel onvoorziene drukking tegen den muur uit. 

• - . • 

Het water der slagregens, gedurende deze drie dagen gevallen, 
verzamelde zich in eene soort van kom bij het nog onaangevulde 
gedeelte van den muur en voegde eene nieuwe drukking bij die van 
de slijk en van de modderige kiezel. Wij ontvingen toen berigt, dat 
het vertikale gedeelte van den muur uit het lood was geraakt en de 
geheele muur eene beweging had ondergaan. Bij het nazien van de 
cordonlijst bleek het ons al dadelijk, dat de muur eene dubbele be-
weirini? ondervonden had : vooreerst eene zeer aanmerkelijke bui-V ö 

I 

I 

ging naar het midden zijner lengte en vervolgens eene overhelling 
in zijn bovenste gedeelte, waarbij het deel boven de cordonlijst uit 
liet lood was geraakt. Zonder dat eenige doorgaande scheur (lé-
zarde) zich in de horizontale en vertikale voegen geopenbaard had, 
zagen wij evenwel hier en daar kleine scheurtjes, die niet zouden 
opgemerkt zijn, ware het niet dat het voegwerk geheel nieuw was. 
Zij kwamen het meeste voor in de nabijheid van het landhoofd der 
brug en naar het midden van den muur. 

Het water, achter den muur opgehouden, had zich eenen weg 
door eenige dezer voegen gebaand en men zag het aan den voet der 
fonderingen doorzijpelen. Wij moeten er bijvoegen, dat dergelijke 
doorzijpelingen ook door het oude landhoofd der brug plaats vonden. 

• 

Wij gaven dadelijk bevel om den muur te ontlasten, door het 
weggraven en wcg\'oeren van de modderige kiezel, en zoodra het 
wederom goed weder w'erd, lieten wij een aantal waarnemingen 
doen, ten einde zoo naauwkeurig mogelijk, door middel van drie 
vizieren en een paslood, de buiging en de helling van den muur 
te meten. Deze waarnemingen werden den 21° begonnen en ge-
durende verscheidene dagen herhaald of nagezien. 

De onderstaande schetsen bevatten de uitkomst der gedane 
waarnemmgen. 

Fig. 4. 
Platte grond met aanwijzing der doorbuiging door de zijdelingsche 

drukking veroorzaakt op de drie navolgende hoogten: 1». bij 
den grondslag; 2®. onder den band ; 3®. onder de dekzark. 
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Schaal van vijf ellen op den duim voor de lengten. 
» » vijf duim » » » » » breedten. 
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Fig. 5. 
Doorsnede over Vi'ofii A mcl aanwijzing der doorbuiginj^ 

en overzeltinrg^ 
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Schaal van ct-ne el op den duim voor de hoogten. 
» iwee palm op den duim voor de breedten. » 

In fig. 4 is de schaal der breedten honderdvoudig van die der 
lengten en in 5 , zijnde het gemiddelde profil, is de schaal 
der breedten het vijfvoudige van die der hoogten, ten einde de uit-
werkselen der dubbele bewegingen duidelijker aan te toonen. 

Fig. 4 geeft de waargenomene krommelijnen aan: aan het 
bovenvlak der fondering; aan de laag van het metselwerk 
beneden de cordonlijst; en onder de dekzark van de borst-
wering. Men ziet dat de drukking, waaraan de muur is blootge-
steld geweest, zoo als te verwachten was, bij het landhoofd der 
bru2:, met meerder creweld dan aan het andere einde van den O ' ö 

muur heeft gewerkt. De eerste laag- van het metselwerk boven 
de fonderini^, is onveranderd bevonden van a tot bij hy ovei' 
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eene lengte van o ellen en van i tot over eene lengte van 
l l . S O el. Het maximum van den kromtepijl is geweest 0.005 el bij 
e en ƒ, en deze pijl nam geregeld af tot de zoo even genoemde 
punten 6 en i , alwaar hij gelijk nul was. 

Het is ook. bij dezelfde profillen en dat de maxima der 
kromtepijlen zijn waargenomen in de lagen van het metselwei 

s 

onder de cordonlijst en onder de dekzark van de borstwering. 
Bij de laatstgenoemde is het maximum van buiging bij e geweest 
0.047 el. Bij ƒ, dat is op 21 ellen van het landhoofd, was de 

» 

kromtepijl nog 0.046 el. 
In fig. 5, die met ditzelfde profil f overeenkomt, hebben wij, 

even als bij elk der andere profillen, de waargenomene over-
hellingen door cijfers en in Nederlandsche duimen aangegeven. 
Hen schijnt daaruit te kunnen opmaken da t , onafhankelijk van 
de overhelling van boven naar beneden, de voorlijn van den 

4 

muur in de vertikale rigting, ook eenigzins is krom gebogen. 
Zoodanig zijn de uitkomsten van de dubbele beweging, waar-

genomen in den muur van Saint-Laurent en aldaar veroorzaakt 
door de drukking van eene watermassa, die zich achter denzelven 
lad verzameld en door de modderachtige en vloeibare kiezel, 
welke men tot de aaiiaarding had gebezigd. 

Wij hebben in dit verschijnsel, dat tot heden, zou als wij 
gelooven, voor enkele bekleedingsmuren onopgemerkt is gebleven, 
eene treffende overeenkomst meenen te zien met de vcrschiiiiselcii, 

u ' 

welke in 1858 en 1859 aan de groote muren der waterkommen 
van Q)'oshoiSy ChazUlij en Tillot, nabij het bovenpand van het 
kanaal van Bourgogne zijn waargenomen (1). Hierdoor schijnt 

(1) De lengle dezer dam muren zijn langs do kruin gemeleii 5.50» 537 
en 200 ellen. De grootste hoogle boven de fonderingen is 28,75 — 
28.75 en 22.57 el. De dikle aan de basis 16.09 - IG.30 en 8 78el. De 
grootste waterlast, waaraan zij lot heden hebben wederstand gebo-
den, is 23.90 — 2 6 7 5 en 17 50 el geweest. 

V» • ^ . M •V 

• 

. ' IV • : . ..i? 
• 

• V 

' O; 
• r/^' 

• ^ 

.Tv 

• ^ 

kf. 
' ' - . m 

• A 

^ ^ . . . . 

• , V % I 

t 
- • • r - l 

. V 

I • / . . ' * , 
s • • 

' ' ' ' • . 

- * ; 
; • i 

. < 

S 

i V 
s 



10 

'/.icli te l)evesligen, dal dc onderscheidene materialen j waar uit 
een muur is opgebouwd, aan het geheel de veerkracht mede-
deelen, die zij elk afzonderlijk bezitten, en dat het doorbuigen 
van muren niet enkel te vreezen i s , als zij eene groote lengte 
hebben, maar ook bij min(jere lengten, b. v. van 44.S0 el, wan-
neer deze muren aan de drukking des waters, of van min of 
meer vloeijende stoffen zijn blootgesteld. 

Er blijft ons nog te vermelden overig, welke middelen wij 
hebben aangewend, om den muur van Saint-Laureni te versterken 
en te beveiligen tegen de drukking, welke hij in het vervolg 
te verduren zou hebben. 

Deze middelen hebben bestaan in het wegruimen van de aan-
vullings-kiezel tot de hoogte van de eerste versnijding boven de 
fondering; in het loodregt tot kruinshoogte opmetselen van de 
tweede versnijding, zoo als in fig. 1 en 2 is aangetoond, en in 
het aanvullen en goed aanstampen achter den alzoo verdikten muur, 
eener laag fijne rul aarde (pisé), ter dikte van 1.50 el in aanleg 
en van 0 .63 el op de hoogte van de kruin des muurs. 

Door de aanmetseling hebben wij het zwaartepunt meer naar 
achteren verplaatst; de stabiliteit werd door het gewigt van het 

Aan den muur van Grosbois, is bij een maximum van waterlast 
van 17.45 el, de kromtepijl gemeten: 

bij de 1® versnijding 0.0265 el 
» » 2« » 0.0420 » 
» » 3« » 0.0560 » 
» » 4« » 0.0600 » 
» )) 5«̂  » 0.0650 » 

aan de bovenzijde van de borstwering is de pijl 0.082 el geweest. Men 
heeft opgemerkt , dat deze doorbuiging met den last en de drukking 
des waters aangroeide. 

Aan dc muren van Chazilly en van Tillot, zijn ••soortgelijke bui-
gingen waargenomen , die evenwel veel minder merkbaar waren . 
De kosten van de bevestigings-werken, hebben de raming van het 
bestek, dal op eene gemiddelde dikte van J der hoogte voor de met-
selwerken berekend was , slechts met ongeveer ƒ 400 overirofFen. 
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• .a 

-k . . . , . . . 
« '' 

in 

I • • . ^ ^ 

' ' - • 

• ' ^. 
. . % * • • 

M 

fiieuwe metselwerk veniieerderd ; en door de met zorg bewerkte 
aanaarding in fijnen grond (pisé), g'aven wij als het ware eene 
meerdere breedte aan den muur en voorkwamen wi j , dat het 
water door de kiezel tot tegen denzelven kon dringen , om 
aldaar eene schadelijke drukking uit te oefenen. 

Ten einde het oude en nieuwe metselwerk goed te zamen te 
vereenigen, hebben wij zorg gedragen, van afstand tot afstand, 
en op verschillende hoogten lange en sterke hardsteenstukken te 
verwerken, die te gelijker tijd in het oude en in het nieuwe 
werk ingrepen. Buitendien hebben wij den scherpen hoek aan-
gemetseld, onder welken de twee muren zich snijden en alwaar 
zich aan de bovenzijde eene scheur (lézarde) van 2 . 5 0 e l , de eenige 
die is bespeurd geworden, had vertoond. 

Naar mate de versterking der metselwerken vorderde > scheen 
de overhelling van den muur te verminderen en het buitenvlak 
bij de versterkte deelen, zijne aanvankelijke rigting te hernemen. 
De begoocheling was zeer merkbaar; nogtans, toen alles voltooic 
was , hebben wij eene nieuwe opmeting gedaan cn slechts zeer 
geringe verschillen kunnen bemerken van 2 tot 4- strepen op de-
hoogte der boi^lwering. 

Thans heeft de muur van Saint Laurent sedert lancr zijnen 
geheelen last van kiezel uit de Saône bekomen; van de eerste 
dagen van September af, zijn aanhoudende regens op de aan-
vulling gevallen en de muur heeft geene de minste beweging 
ondergaan. De in Julij aangebragte nieuwe cement-voegen, zijn 
onbeschadigd gebleven, alle doonypelingen hebben opgehouden, 
zoowel in het metselwerk als onder de fondering, terwijl zij nog 
in de voegen van het oude landhoofd worden op^-emerkt. Door 
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den voorsprong der dekzark op de borstwering, waarvan de twee 
onderste lagen zijn hermetseld, kan een oppervlakkig toeschouwer 
thans niet bemerken; dat de muur eenisre bewedna.' heeft onder-' O ^ c 
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gaan en is deze alleen voor een zeer geoefend oog zigtbaar gebleven. 
Aangezien de dikle van den muur bij de fondering onveranderd is 
gelaten, en de breedte van de kruin is vermeerderd bij u. (lig. h) tot 
1,05 el 

, bij m. lot 1,50 el en bij gevolg gemiddeld tot 1,725 el, zoo 
volgt hier uit dat 0,506 de verhouding voorstelt, die nu tusschen 
de hoogte en de breedte plaats vindt. Men heeft immers bij het landhoofd 

aan het andere uiteinde 

en dus voor het gemiddelde pro 1 

2.225 
IW 
1.775 
6.00 

2.00 
6 ^ 

0,515, 

0 ,297, 

0 ,506. 

De boven aangehaalde feiten en waarnemingen hebben ons 
het gevoelen doen opvatten , dat bij eene aanvulling in kiezel 
uit de SaOne, en de doelmatige wijze waarop de steenlagen zijn 
gemetseld, de oorspronkelijke protillen van den onderhavigen 
muur, welke met eene gemiddelde dikte van 0,25.H. overeen-
stemmen , een allezins voldoend wederstimdbiedend vermogen 
aan denzelven zouden verzekerd hebben , ware het niet, dat 
men op eene onvoorzigtige wijze de ongunstige omstandigheden 
had doen geboren worden , die wij hebben doen kennen. 

Overigens kan men zien , d a t , in weerwil der belangrijke 
» 

storing door dezen muur ten tijde der onweersbuijen van 19 
tot 21 Julij geleden , de gemiddelde dikte van 0,506.H. vol-
doende zoude geweest zijn , om hem geheel te bevestigen en 
alle wenscheli ke stabiliteit te c:even. O O 

Wij noodigen niettemin de jonge Ingenieurs dringend ui t , 
om de aanaarding van muren met de meeste zorg ten uitvoer 
te brengen , naar mate die muren worden opgetrokken en de 
metselspecie genoegzaam versteend i s , ten einde de drukking 
van het water te voorkomen , en de dubbele bewegingen te ver-
hoeden , welke bij den muur van Saint" Laurent zijn waar-

f ; 
I 

4 
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genomen. En wanneer , door bijzondere onistandigheden, tieze 
aanvulling alzoo geene plaats kan hebben of soortgelijke be-
wegingen zich doen gevoelen , zoo zullen. onzes erachtens, de 
door ons in het werk gestelde en boven omschrevene middelen, 
met vertrouwen kunnen toegepast worden , om de stabiliteit 
te herstellen en grootere schade voor te komen. 

Wij 
boezemen , hetzij met opzigt tot de door ons gebezigde her-
stellings-middelen, het zij vooral uit hoofde der dubbele be-
wedni^ aan den muur van Saint Laurent, ten gevolge van 

ii hebben gedacht dat deze nota eenig belang konde in 

de drukking van het water, waargenomen, en welke ons toe-
schijnt eene volkomeue overeenstemming aan te bieden met het-
geen gebeurd is aan de drie dam- of stuwmuren der vergaar-
kommen van het kanaal van Bourgogne , en zulks niettegen-
staande zijne veel geringere afmetingen dan die, der groote 
muren bij de evengemelde vergaai'kommen. 

Mdcon, 
25 October 1846. De Hoofd-Ingenieur, 

l i A V A L * 

KOKER-BRUG VAN CONWAY. 

Ovet'genomen uit tkc ctml Engineer and architects journaL 

March 1848. 

Beproeving der afgemaakte hrug. 

' Men heeft ons in staat gesteld de proeven mede te deelen , 
welke onlangs hebben plaats gehad met de Koker-brug (lubular 
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bridge) van Comvay, zoo als die in eenen brief door den Heer 
FairhxVIX zeiven zi n omschreven. O 

«Een belangrijk vraagstuk der toegepaste wetenschap is opgelost. 
In spijt der voorspellingen van sommige zeer bekw'ame wiskunste-
naren , liebben mijne proeven van MUIwall zich meer dan bevestigd 
gezien. Woensdag 11., werd de brug-koker geplaatst op voorloopige 
penanten of steunpunten met eene spanwijdte of opening van 122 
ellen. Door zijn eigen gewigt van 1500 ton of 1,500,000 Ned. 
ponden, had eene doorbuiging van ongeveer 0,20 el plaats. De 
brug werd toen bezwaard met beladene w a g e n s , hebbende een 
gewigt van 500 ton en de doorbuiging bedroeg 0,28 el, dat 
is alzoo ten naastenbij 0,025 el voor 100 ton der belasting. Het 
gewigt, hetwelk over de geheele lengte der brug verspreid 
zijnde, dezelve zou doen breken, is op 2200 ton berekend; 
uit aanmerking evenwel dat de brug haren vorm zoo goed heeft 
behouden en zij zulk eene groote stevigheid bezit, ben ik van 
oordeel dat voormeld gewigt tot 5000 ton kan vermeerderd wor-
den , eer dat eene breuk plaats vindt.« 

Uit het bovenstaande blijkt, dat bij eene belasting van 500 
ton de doorbuiging slechts 0 ,28 el was , een bedrag, dat door den 
Heer Fmrbain als zoo gering wordt beschouwd, dat hierdoor 
het volkomen welslagen wordt bevestigd eener onderneming, 
waarin de Heer Stephenson, met den Heer Fairb̂ vin zeiven en 
met den Heer Hodgkinson, is betrokken. Ongetwijfeld, wanneer 
men in aanmerking neemt de lengte van dit bouwwerk, — de 
menigvuldige en het ingewikkelde van de z^imenstellende deelen,— 
het groote aantal der voegen en bouten, — de naauwkeurigheid 
der zamenvoeging en de volmaaktheid der bewerking, die moeten 
plaats hebben om zoodanige uitkomst te erlangen, dan voorzeker 
moet men dit gewrocht bewonderen. De ontwerpers en uitvoer-
ders van dit groote werk, die er de kleinste deelen van hebben 
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nagegaan, en daardoor zoo volkomen met de mooijelijkheid der 
onderneming bekend zijn, moeten natuurlijk de behaalde over-
winning veel hooger schatten, dan zij , die met het geheel min-
der bekend of minder in de zaak betrokken zijn. 

IJzer, zelfs van de beste kwaliteit, is niet volkomen veer-
krachtig; bouten en klinknagels, met hoeveel zorg ook bewerkt, 
hebben geene mathematische juistheid; men mag daarom met 
eenige billijkheid vragen , indien de brug nu 0 ,28 el doorbuigt, 
hoeveel zal dan die doorbuiging bedragen, nadat de bouten 
eenigzins zullen zijn versleten, de boutgaten wijder geworden, 
en de platen aangetast, nadat de zware Spoorwegtreinen gedurende 
een zestal maanden door de brug zullen zijn gereden ? 

Men mag niet vergeten dat het dynamisch eflect van eenen 
last, die in beweging i s , veel heviger is dan het statische effect 
van eenen dooden last. In het geval van eene onveerkrachtige 
brug, als waar\'an hier de rede i s , mag men zonder overdrij-
ving aannemen, dat het dynamisch effect en de doorbuiging het 
dubbel zullen zijn van die der daarmede overeenkomende sta-
tische drukking. 

Deze opmerking wordt niet bijgebngt als eene ongunstige 
vooi-spelling over het al of niet welslagen dezer prachtvolle on-
derneming. Wij wenschen alleen hier aan te toonen in hoeverre 
het vraagstuk is opgelost en hoeveel daarbij nog twijfelachtig 
overblijft. In abstracto moeten wij aannemen, dat de brug sterk 
genoeg kan gemaakt worden, om hare belasting te dragen. 

Theoretisch beschouwd, kan e e n e koker-brug ook geacht wor-
den sterkte genoeg te kunnen erlangen, om elk gegeven gewigt 
te dragen, — tonnen op tonnen ijzer mogen daartoe worden 
bijeen gevoegd, tot dat men de verlangde sterkte verkregen heeft. 
Want daar elke ton ijzer zoo aangebragt kan worden, dat het 
iels meer dan zijn eigen gewigt draagt, zoo zal men door de 
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]>laloii al meer cn meer te verdikken, eindelijk lot een punt 
vomen, waar de sterkle genoegzaam is om elk gegeven gewii^l 
te dragen. 

De vraag is evenwel niet of de brug sterk genoeg kan ge-
maakt worden , maar of zij met de minste kosten aan materiaal, 
zoo kan gebouwd worden. Het is tot dit punt dat onze twijfel 
betrekking heeft. De Heer Fairb̂ un zegt, dat de verkregene 
uitkomst met de voorspellingen van zeer bekwame wiskunstenaren 
in strijd is. Zonder in eenige personaliteit te vervallen, zullen wij 
alleen hier bijvoegen, dat onze aanmerking niet op de uitkomst, 
maar op de aangewende middelen valt; dat wij niet de tokte 
der zamenstelling in twijfel trekken, maar wel hare min kost-
baarheid. In een vorig nommer (Deel IX, 1846, p. 500) is reeds 
vermeld geworden, dal ijzeren hangschoren, in regie lijn van 
hooge steuntorens tot eenig punt van de koker-brug aangebragt, 
het krachtigst tot versterking van het geheel zullen medewerken. 
Het is nog niet te laat, om soortgelijke hangschoren aan de brug 
aan te brengen. Het moeten evenwel stevige ijzeren slaven zijn, 
maar geene buigbare kettingen. Met eene gelijke vermeerdering 
van het verwerkte ijzer, zal men op deze of soortgelijke wijze, 
het te verkrijgen effect verdriedubbelen. 

AVare het niet gevaarlijk eenige voorspellingen te doen om-
trent een onderwerp, dat zoo nieuw is en zoo vele moeijelijk-
leden aanbiedt, zouden wij nu reeds dunen zeggen, dat 
ijzeren hangschoren, op dc eene of andere wijze toegepast, zullen 
noodzakelijk bevonden worden, nadat de brug gedurende eenigen 
tijd zal zijn in gebruik geweest. 
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BRUGGEN MET HOLLE IJZEREN DRAAG-LEGGERS. 

Overgenomen uit de cEizcnhahn Zeitung von 20 März 1848.» 

Ten gevolge der proeven, welke op verzoek van R. Stephen-
* 

SON door Eaton Hodgklnson en Fairb.un te Millwall zijn ge-
nomen , om het beste profil te bepalen voor de koker-brug 
(Tunnelbrücke) over de straat van Menai, in den spoor^veg van 
Chester* naar Holyhead, heeft F.virb.vin zijne aandacht gevestigd 
op. den bouw van ijzeren bruggen met holle leggers, ten dienste 
der Spoorwegen. Reeds houden zich Stephe.\son, Cübitt, 
ViGNOLEs, Bidder en andere bekende Ingenieurs met den bouw 
van zulke bruggen daadwerkelijk onledig; onder anderen heeft 
Fairbain, op verzoek van Vig.noles, twee zulke bruggen, eene 
over een kanaal en eene over eencn straatweg, voor den Black-
himi-Boltoii spoorweg gebouwd, en dit waren de eerste spoor-
weg-bruggen, waarbij het onderhavige nieuwe svstema is toegepast. 

Later zijn nog verbeteringen aan de holle leggers aangebragt 
en het lijdt geen twijfel, dat deze soort van bruggen menig\iildig 
zal worden gebouwd. 

Niet altijd kan eene overwelfde brug toegepast worden, als een 
spoorweg over publieke wegen, over kanalen of ri\ieren moet 
gevoerd worden. In zulke gevallen is eene brug met horizontale 
eggcrs van gesmeed ijzer zeer doelmatig. Gegoten ijze'ren leggers 

mogen voor geene grootere openingen dan 12,20 el genomen wor-
den , terwijl eene zamenvoeging van gegoten en gesmeed ijzer 
kostbaarder en minder zeker is, dan het uitsluitend gebruik van 
£?esmeed izer . 

Voor eene opening van 18,50 el zal eene brug van gegoten ijzer, 
door een hangwerk van gesmeed ijzer versterkt, ongeveer kosten: 
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voor 7G ton gegoten ijzer ad f 144 f lÜ .Ui i 
voor 14 ton gesmeed ijzer ad f A4A - G,2'1G 

. / -17 ,160 Zi nde te zamen . . « 
zonder het brugdek en hetgeen daartoe behoort. 

Naar het nieuwe svstema van STEPHENSON en FIVIRBAIX zou-
den voor eene dergehjke b rug , voor dubbel spoor ingerigt, 
benoodigd zijn drie holle draag-leggers of balken lang 20,12 el, 
wegende 50 ton, welke ad ƒ560 , per ton zouden kosten ƒ10,800. 

De kosten der beide systemaas verhouden zich alzoo als 14 tot 
9 , terwijl, behalve die mindere kosten, de meerdere zekerheid 
cn sterkte nog voor de nieuwe vinding pleiten. 

In de hier bijgevoegde teekening van de door FAIRBAIX ge-
bouwde brug over het kanaal van Leeds naar Uveiyool wordt door 
fig. G, de brug van ter zijde gezien, voorgesteld. De opening der 
brug is 18,50 e" 

De hier boven bedoelde groote ICÜOT of draa^balk is in de 
figuur te zien en heeft de lengte van 20,12 el. Fig. 7 is eene dwai-s 
doorsnede over de brug. Fig 8 geeft het profil van den draagba 
aan, op eene grootere schaal geteekend; ook zijn daarbij voorge-
steld de houten dwars leggers, op welke de strekhouten rusten, die 
de spoorstaven dragen. Fig. 9 is een gezigt van ter zijde, van den 
ijzeren draagbalk, bevattende tevens eene dwars doorsnede van de 
daaraan verbondene houten dwarsleggers. 

De ijzeren platen hebben eene dikte van 0 ,013 el voor de zij- en 
bovenstukken en 0,011 el voor de bodemplaten. Zoo als de teekening 
aantoont zijn de ijzeren platen door winkelhaken en verbindings-
stukken onderling verbonden. 

De vloer of spoorbaan wordt ondersteund door de dwarsleggers 
D., D., die aan weerszijden van de bodem platen zijn bevestigd door 
middel der beugels a , a , en hangen aan de vertikale bouten 6, die 
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door de daartoe in het bovendeel van den grooten draaglegger ge-
spaarde gaten of kokers c gaan. 

Bij de nieuwe bruggen van deze soort, heeft men eene meer 
doelmatige verbinding der dwarsleggers verkregen, door ze ter 
wederzijde te doen rusten op eenen uitstekenden vlakken rand 
van den ijzeren draagbalk, waardoor aan laatstgenoemden tevens 
een grooter vermogen tegen het doorbuigen medegedeeld wordt. 
Het spreekt van zelf, dat de dwarsleggers naar goedvinden, in 
gegoten of gesmeed ijzer, of ook in hout kunnen genomen worden. 

De hier beschrevene brug heeft reeds zware proeven ondergaan. 
Alvorens den spoorweg voor het algemeen verkeer open testellen, 
heeft men 5 locomotieven, elk 20 ton wegende en die dc geheele 
opening der brug van 18,50 el bedekten, gekoppeld en gelijktijdig 
met eene snelheid van 8 tot 40 Ned. mijlen (kilometers) per uur 
over de bruc; doen bewegen. De doorbuiging der b r u g , heeft 
daarbij niet meer dan 0,008 el bedragen, onverscliillig met welke 
snelheid dc beweging plaats vond. Daarna heeft men in het 
midden der brug twee houten wiggen, ter dikte van 0 ,023 el , 
op de spoorstaven gelegd, en de locomotieven daarover met eene 
snelheid van 15 a 16 Ned. mijlen per uur, doen loopen en af-
vallen. De doorbuii^ing bedroeg alsdan 0,011 el. Eene houten 
van 0,058 cl dikte, op de spoorstaven gelegd zijnde, bedroeg de 
doorbuiging bij het passeren der locomotieven 0,014 el. De geno-
mene proeven hebben alzoo voldingend bewezen, dat deze bruggen 
volkomen bestand zijn voor alle gewigten, die er bij de gewone 
dienst van eencn spoorwc?: over vervoerd kunnen worden. 

• < , 
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O V E R D E V E R B E T E R I N G V A N S P O O R W E G - L E G G E R S E K 
H U N N E L A N G E R E D U U R Z M M H E I D , DOOR F . B U S S E , 
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Overgenomen uit de Eisenbahn-Zeitung van 31 Januarij 1848. 

Do vernieuwing der liouten onderlagen, is eene steeds terug-
keerende beduidende uitgave bij de spoorwegen. In Dintschland 
rekent men b. v. voor een enkel spoor de jaarlijksclie vernieu-
wing, minstens op f 565 per 1000 ellen lengte van den weg. Ook 
is het te vreezen, dat de overal merkbare schaarsclite aan hout, 
de spoorleggers tot eenen buitensporigen prijs zal doen stijgen, 
zoodat de aankoop der/elve onmogelijk zal worden. 

» 

Men heeft dan ook reeds naar vele middelen omgezien, om deze 
leg'gers tegen verrotting te beveiligen, of om ze door ijzer of steen 
te vervangen. 

Geen der aangewende zeer kostbare beveiligings-middelen, is 
nog bij ondervinding gebleken, aan het beoogde doel voldoende te 
beantwoorden. De door mij genomene proeven, om leggers van 
gesmeed ijzer te maken, hebben ook, uit hoofde der gi^oote onkos-
ten, tot afschrikkende uitkomsten geleid. Steenen neuten zijn veel-
malen beproefd, doch telkens wederom verlaten; deels omdat de 
steen in neuten verwerkt, geene genoegzame zekerheid aanbiedt, 
deels dewijl steenen dwarsleggers in de meeste gevallen te kostbaar 
zijn, ligt breken en daarom gevaarlijk kunnen worden. Bovendien 
is de bevestiging van de spoorstaven op steen, moeijelijk en onzeker, 
waarbij nog als een hoofdbezwaar is te noemen, dat het rijden over 
steenen onderlagen» tot harde stooten aanleiding geeft, die niet al-
leen zeer onaangenaam voor de reizigers zijn, maar buitendien zeer 
schadelijk op de locomotieven en wagens terugwerken. 

I. 
Ik heb mij door bovenstaande omstandigheden sinds jaren aange-

T 
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spoord gevonden, naar middelen uit te zien, om dit kwaad op eene 
andere wijze te bekampen. Ik geloof thans dit doel zeer nabij te 
zijn. Door eene verUndwg van hout met eene leerachtige steen-
inassay vervaardigd uit eene door mij uitgevondene en in Saxeji en 
in Ooslenrijk gepatenteerde lerresin {l), vermeen ik spoorleggers 
te kunnen maken, die, naar de reeds verkregene uitkomsten te 
oordeelen, de duurzaamheid van steen met de veerkracht van hout 
zullen paren, cn dus niet aan het breken of aan de onaangename 
stooten der steenen onderlagen onderhevig zijn. Ik geloof ook, dat 
de reeds in dc spoorwegen verwerkte houten onderlagen, door ge-
deeltelijke aanwending van mijn eenvoudig middel, waartoe geen 
bijzondere toestellen vereischt woorden, eenen veel längeren duur 
kunnen erlangen. Of deze stelling zich evenwel geheel zal bewaar-
heid vinden, kan eerst na eenige jaren beproeving met zekerheid 
gezegd worden. Op chemische en physische gronden, vermeen ik 
zulks evenwel te mogen aannemen. . ) 

De zamenstelling dezer leggers berust hoofdzakelijk op de 
grondstelling: volkomen droog hout zoo in te slmteii, dat het ge-
heel aan den invloed der lucht of der vochtigheid onttrokken wordt. 

De ondervinding leer t , dat in zoodanige omstandigheden het 
hout niet verteert of althans van zeer langen duur^is. 

Soortgelijke leggers, waarvan de zamenstelling later wordt 
omschreven, hebben hier (te Leipzig) eene lengte van2 ,52 el 
(8 voet) bij eene onderbreedte van 0,28 el (11 duim). Zij hebben 
geen f 1,75 per stuk gekost. In eikenhout kosten zij ongeveer 
/ 2 , 6 0 per stuk. 

Men kan zeer verschillende vormen aan deze leggers geven. 
Ik laat hier de beschrijving volgen der zamenstelling, die mij 
de doelmatigste en de goedkoopste is toegeschenen. 

(1) De terresin wordt ffeze{jd te bestaan uit 5 pond zwavel, 38 pond 
koolteer en 50 pond levendige kalk. (Noot der Red.) 
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Dc grondvlakken of liever het geraamte der leggers is van 
hout. Voor eenen legger worden vereischt: 
ö. twee kopstukken lang 0,30 el a 0 ,53 el, breed 0 ,18 el a 0 ,20 

el, en dik 0 ,10 el a 0,12 el, naarmate zulks door de lengte der 
spijkers of schroeven gevorderd w o r d t , en 

i . twee latten, lang 2,52 cl, zwaar 0 ,04 el a 0 ,03 el als verbin-
dingsstukken. 
Al deze houten behoeven niet naauwkeurig op de maat be-

zaagd te zijn, maar kunnen geheel ruw, en hoe ruwer hoe 
b e t e r , bewerkt worden. Zoo is het ook geheel onverschillig 
of een stuk wat grooter of wat kleiner i s , of het regthoekig 
is afgewerkt, en of het al dan niet meskantig is. 

De vier voormelde stukken hout moeten volkomen uitgedroogd 
zijn, zoodat geen het minste spoor van water aanwezig blijve. 
Dit is eene hoofdvoorwaarde voor de gevolgen dezer uitvin-

1 
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ding. Om dit doel te bereiken legt men het hout in eenen 
droogoven, in welken de warmte tot 80® R. stijgen kan. Voor eiken 
hout is het zeer goed, dat het vooraf door stoom uitgeloogd wordt. 

Om zeker te zijn, dat het alzoo uitgedroogde hout voor altijd 
aan den invloed van de lucht zal onttrokken blijven, laat men 
de nog warm zijnde stukken, zoo als zij uit den oven komen, 
met eene zeer dunne laag lerresin overstrijken. 

De alzoo toebereide houten worden ter plaatse gebragt, alwaar 
de leggers zullen worden te zamengesteld. Dit kan altijd langs 
den spoorweg geschieden , en wel op zoodanige plaatsen, waar 
grove kiezel voorhanden i s , onvei^chillig of dit riviergrind dan 
wel kiezel uit groeven is. Riviergrind is evenwel te verkiezen, 
omdat zij zuiverder en minder met aarddeelen vermengd is. 
Stukgeslagene steenen kunnen ook voor deze bereiding gebruikt 
worden. Fijne kiezel moet met grootere steenen vermengd worden, 
omdat alzoo de bereiding gemakkelijker en goedkooper wordt. 

V 

De latten worden vervolgens naar de mal en met gewone spijkers 
op de kopstukken bevestigd , en het alzoo verkregen geraamte 
wordt omgekeerd in eenen eenigzins konischen houten vorm 
gelegd , die zoodanig is ingerigt, dat langs het gedroogde 
houten geraamte eene ledige ruimte van 2 a 5 Nederlandsche 
duimen overblijft, die met de nader beschrevene terresin-steen 
massa wordt aangevuld of liever volgestooten. Om het aankleven 
van deze massa tegen den houten vorm te verhoeden, is het 
noodig, dat deze van eene laag leem of klei voorzien worde. 
Men kan ook vormen van gegoten ijzer bezigen, die evenwel 
zelden glad en regt gegoten worden , waardoor de legger na 
de verkoeling er in blijft hangen , hetgeen bij houten bakken 
het geval niet kan zijn. 

. De tot aanvulling van het houten geraamte benoodigde massa 
wordt volgender wijze toebereid: 

De terresin wordt in eene ijzeren pan van voldoende grootte ge-
smolten ; al roerende wordt daarin de grove kiezel vermengd, en 
deze vloeibare warme massa in de boven vermelde houten vormen 
gegoten. 
' Na dat dit alles is geschied verkrijgt men zeer c w e leggers, die 

granietachtig mogen genoemd worden en evenwel veerkrachtig 
zijn, terwijl zij bovendien overal gelijke afmetingen erlangen. Ik 
heb dergelijke leggers met zware hamers doen slaan, en bevonden 
dat de steen-massa zich volkomen met het hout verbonden had en 
daarvan niet af te krijgen was. 

Daar nu het houten geraamte volkomen lucht- en waterdigt inge-
sloten is en alzoo voor altijd tegen verrotting beveiligd schijnt, zoo 
zal op physische en chemische gronden en naar de meening van 
zaakkundigen een zoodanige legger onveranderd blijven, tot dat 
cenig onvooraen geweld de geheele massa komt verbreken. 

De plaatsen, alwaar de spoorstaven of draagkussensvastgenageld 
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of vastgeschroefd worden, moeten niet met de terresin-massa over-
dekt ^Yorden, naardien het van het grootste belang is, dat de spoor-
staven op hout komen te rusten. Die gedeelten zijn door de eei-st 
vermelde aanstrijking reeds tegen den invloed van de lucht bevei-
ligd. Nadat de spooi-staven zijn opgelegd en bevestigd, kan men de 
aanstrijking met gesmoltene en verdunde terresin herhalen, ten einde 
ook hier eene volkomene afsluiting van de lucht te erlangen en hare 
Scllädcll^ lv6 uitwerkselen op het hout te voorkomen. Men zou oo 
eene overdekking van deze plaatsen met terresin-massa kunnen be-
werkstelligen. 

Het is raadzaam aan de kopeinden der leggers een of twee gaten 
# 

van 2 ä 5 Ned. duim middellijn te sparen, om de leggers te kunnen 
opligten en zooveel noodig met zand onderstoppen, zonder daartoe 
gebruik te maken van ligt- of kanthaken, welke zoo verderfeli 
voor de houten onderlagen zijn. 

Voor den zaakkundige is het onnoódig in eene verdere beschrij-
ving der zaak te treden. Ik ben niettemin bereid modellen te doen 
vervaardigen, waaruit alles kan gezien worden of proefleggers op 
volkomene grootte te leveren, of ook arbeiders in het bereiden 
dezer leggers voor te lichten. 

Men kan ook gewone houten leggers met de steenmassa overdek-
ken. Het zou evenwel zeer moeijelijk zijn den vereischten volko-
men droogen toestand van het hout op eene groote schaal erlan-
gen. Deze bereiding zou ook te kostbaar zijn, daar de terresin-
massa goedkooper dan hout is. 

Het spreekt van zelf, dat het vrij onvei'schillig is welke soort 
van hout men voor het geraamte gebruikt. Uit de genomene proe-
ven moet men evenwel afleiden, dat de vaste greenen houtsoorten 
de voorkeur verdienen, terwijl voor de bevestiging der spoorstaven 
de voorkeur. aan het eiken hout toekomt, omdat het minder dan 
andere soorten aan splijten onderhevig is, wanneer de gaten te 
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ein worden voorgeboord. De tegenwoordig algemeen in gebruik 
zijnde ijzeren nagels of boutjes zijn als zeer schadelijk te beschou-
wen, naardien zij de leggers altijd min of meer splijten. De beves-
tiging der spoorstaven wordt hierdoor onzeker, het indringen van 
water bevorderd en de verrotting van het hout bespoedigd. Veel 
beter en met weinig meerdere kosten kan de bevestiging met scher 
gesnedene houtschroeven geschieden. Het hout wordt daarmede niet 
gespleten, maar vaster gesloten. Ik beveel deze wijze van bevesti-
(nns: voor mijne leggers dan ook als de beste en de voordeeligste aan. 

De kosten van vernieuwing der leggers vermindert of vermeer-
dert natuurlijk naarmate deze leggers kleiner of grooterzijn, ofwel 
in evenredigheid der mindere of meerdere kostbaarheid van het 
gebruikte materiaal. Wanneer men bij de vroeger aangegevene be-
rekening van kosten nog iets bijvoegt voor onvoorziene uitgaven, 
dan blijven mijne leggers hij gelijhe afmetingen, lager in prijs dan 
de houten leggers. 

« 

De voordeden, welke door mijne uitvinding aan de spoorweg-
ondernemingen worden aangeboden, zijn belangrijk en kunnen ge-
makkelijk door een ieder berekend worden, wanneer men den tijd 
van duur van gi'eenen onderlagen op 6 jaren en dien van eiken leg-
gers op '10 jaren stelt; zoo als zulks schijnt te moeten geschieden. 

De ondervinding zoowel als de physica en de chemie leeren ons 
daarentegen, dat volkomen droog hout, wanneer het lucht- en 
waterdii^t is ini^esloten, eene onbekende duurzaamheid erlansft en 
welliiït eeuwen kan weerstaan. 

H. 

Het is ook van gToot gewigt, dat leggers, die reeds onder spoor-
staven liggen, op eene onkostbare wijze, door eene bedekking met 
terresin, eene groote vermeerdering van duurzaamheid kunnen er-
langen, ook dan, wanneer de verrotting reeds eenen aanvang heeft 
genomen. 
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Ik heb opgemerkt, dat op de plaats alwaar de spoorstaven op dc 
eggers liggen, en als het ware eene soort van dak legen den regen 

vormen, het hout over het algemeen gezond blijft, en onmiddellijk 
daarneven de verrotting aanvangt. Ik heb buitendien bij oude leg-
gers opgemerkt, dat het onder^•lak, dat in den grond heeft gelegen, 
nog gezond is, ter\\ijl het bovenvlak, dat aan regen en lucht is 
blootgesteld geweest, onverschillig of het ^Tij heeft gelegen, dan 
wel of het met klei, aarde of zand is overdekt geweeä, altijd over 
de geheele lengte is aangetast, en dit blijkbaar het gevolg is van 
den invloed van afwisselend nat en droogte. 

Men kan alzoo wel aannemen, dat een legger eene langere duur-
zaamheid zal erlangen, wanneer het bovenvlak geheel met terresin 
overdekt is, waardoor het regenwater verhinderd wordt in de ga-
ten en spleten van het hout in te dringen en zich daarin te ver-
spreiden. 

Ik breng daartoe eene dunne laag terresin op de leggei's, zoodat 
het bovenvlak geheel bedekt zij en de legger als het ware onder 
dak gebragt is. Wanneer zeer diepe of zeer breede scheuren in den 
legger aanwezig zijn, laat ik deze eerst met droog zand aanvullen, 
of met een mengsel van leem en zand aanstrijken, ten einde een 
elfen vlak te erlangen, en het inzakken van de terresin-laag te voor-

m 

komen. Het aanbrengen van de gesmoltene massa geschiedt zeer 
gemakkelijk en zeer snel door overstrijking met een mes of spatel. 

Omtrent den duur der overdekkende massa hebben wij nog 
slechts drie jaren onder\'inding. Men kan evenwel aannemen, dat 
de overdekking het langer dan het overdekte hout zal uithouden. 
In alle geval is daarvan eene zeer gunstige uitkomst te verwachten, 
naardien, zoo als reeds is gezegd, de vochtigheid aan de onderzijde 
minder schadelijk werkt dan het van boven indringende regenwater, 
en ik durf het gevoelen voorstaan, dat door de voorgestelde over-
dekking een dubbele tijd van duur aan dc leggers zal worden ver-
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zekerd. Het zou reeds der moeite waardig zijn, wanneer men 
slechts een jaar meerderen tijd van duur kon verkrijgen. De over-
dekking kost in Leipzig met arbeidsloon hoogstens 5 cents per leg-
ger, terwijl elk jaar längeren duur van eenen legger op 15 a 20 
cents wordt geschat. Naar het mij voorkomt moet zoodanige over-
dekking alleen op het bovenvlak worden aangebragt en wel bijzon-
der bij zeer droog weder, ten einde geen ingedrongen regenwater 
in te sluiten. 

Hl. 
Eene derde omstandigheid, van het grootste belang voor de 

spoorweg-dircctiën, is dc overdekking van bruggen en viaducten, 
onverschillig of deze van hout, ijzer of steen zijn gebouwd. 

Het is genoegzaam bekend, dat het indringen van water in de 
hout- of metselwerken, in verband met de werking van de vorst, 
de hoofdoorzaak is, w\iardoor kostbare herstellingen noodzake-
li k worden. ü 

De tot heden aangewende middelen om dit kwaad te verhoeden, 
zi n te kostbaar of onvoldoende bevonden. 

u 

Als een afdoend middel, dat zeer weinig kost, kan eeneoverdek-
dng onder den rijweg met terresin, aanbevolen worden. Vele 
)roeven zijn te Leipzig reeds gedaan, die volkomen aan mijne ver-
wachting hebben beantwoord. 

Men heeft daarbij het volgende in acht te nemen : 
De baan onder de leggei's wordt door eene Icemlaag ellen ge-

maakt en daarop eene dunne laag van gesmoltene terresin uitge-
streken. Over deze laag spant men zeer grof linnen, zoogenaamd 
paklinnen, en drukt het op de onderlaag; daarna brengt men eene 
tweede laag terresin aan, waarop dan het noodige zand en kiezel 
vomt, waarin de spoorleggers moeten gelegd worden. 

De te Leipzig op deze wijze gemaakte bedekkingen, hebben on-
geveer 60 centen per vierkante el gekost, en hebben sinds jaar en 
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(lag aan alle afwisselingen van hel weder weerstand geboden, zonder 
eenig water te laten doordringen. Men is thans bezig de gi^oote brug 
over de Elhc bij Riesa op deze wijze te overdekken. Huisdaken zijn 
ook op soortgelijke wijze met latten en leem onbrandbaar gemaakt 
en hebben zich tot heden goed gehouden, zoo als ook de hier ge-
maakte bovenbedekkingen van spoorweg-wagens. 

IV. 
Als mijne uitvinding maak ik aanspraak op: 

De verschillende wijzen van bereiding der terresin. 
2®. De verbinding van gedroogd of door stoom uitgeloogd hout 

met eene terresin-kiezelmassa, voor spoorweg-leggers, 
ö''. De overdekking van spoor^veg-leggers met terresin; en 
4-®. Het overdekken met terresin van bruggen, viaducten, ge-

bouwen, wagens, enz. 
V 

Naardien ik door dit geschrijf mijne uitvinding voor alle spoor-
weg-ondernemingen bloot leg, vermeen ik als te gemoetkoming op 
het navolgende honorarium te mogen aanspraak maken: 

'1°. Op 13 centen voor eiken dwarslegger, welke naar mijne 
vinding wordt gemaakt of in de baan gelegd. 

2 ^ Op eenen cent voor eiken dwarslegger, die naar deaangc-
i^evene wi ze met terresin wordt overdekt. O O 

O". Op 10 centen voor elke vierkante el bedekking van bruggen, 
viaducten, gebouwen, wagens, voetkaden (Irotloirs) enz. 

Ik stel mij voor, de helft van dit honorarium af te staan als ge-
schenk aan het ondersteunings-fonds, aan het pensioen-fonds voor 
de spoorweg-beambten, enz. 

De uitbetaling van dit honorarium, moet ik als eene zaak van eer 
overlaten aan diegenen, welke van mijne uitvinding willen gebruik 
maken en er de voordeden van genieten. Ik vlei mij, dat het ge-
ringe mijner vordering, in vergelijking der groote voordeden die 
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dc zaak belooft, zal worden in aanmerking genomen, en men aan 
die vordering te gerceder zal voldoen, naardien de toepassing dezer 
vinding zonder risico of nadeel kan gcscliieden en zij met gi'oote 
winsten gepaard gaat. 

Leipzig, 
10 Juni 1847. 

F . BïJSSSi: 

De voordeden, welke door de aanwending van terresin kunnen 
verkregen worden, zijn de volgende: 

Groote besparing van kosten bij de vernieuwing van spoor-
wcg-leggers. 

2 ^ De leggers kunnen op dke gewenschtc breedte gemaakt 
worden; zij hebben de drievoudige zwaarte van houten leg-
gers, liggen dus ved vaster en vorderen minder onderhoud. 

5®. De terresin-leggers zijn goedkooper dan houten leggers van 
gdijke afmetingen; zij hebben eene ved grootere duur-
zaamheid. 

4®. Men kan deze leggers zamenstdlen uit afval van alle hout-
soorten; zdfs kunnen de overblijfsden van oude houten leg-
gers daartoe dienen. 

O®. De leggers kunnen overal langs den spoorweg worden te 
zamengestdd op de plaatsen waar zij moeten verwerkt wor-
den; gewone daglooners kunnen ze maken, en vde trans-
portkosten alzoo vermeden worden. 

6®. Voor de bereiding zijn geene kostbare toestdlen noodig; 
ecnige houten vormen zijn daartoe voldoende, alsmede eenige 
smdtpannen en planken, met een dak om de pannen tegen 
den regen te beveiligen. 

7°. Het materiaal der leggers kan wederom gesmolten worden, 
wanneer deze onbruikbaar zijn geworden. 

8°. Met dit zelfde materiaal kan men zeer vaste voetpaden 
(Irotloirs) en dergdijke, met weinige kosten maken. 

, I 
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Door de overdekking van gewone spoorweg-leggers mei 
terresin, wordt een veel längeren tijd van duur aan dezelve 

« 

vei'zekerd. 
'10®. Door overdekking van bruggen en viaducten met terresin, 

worden met betrekkelijk geringe kosten, deze bouw\verken 
tegen de vernieling der vochtigheid en vorst beschut, daar-
door kostbare reparatiën voorkomen en alzoo belangrijke 
voordeden bereikt, 

il®. Gebouwen kunnen op eene zeer goedkoope wijze met dit 
materiaal worden bedekt en tegen brand verzekerd. 

'12®. Spoorweg-wagens worden voor bijzonder weinig geld met 
de terresin overdekt; niet alleen wanneer zij nieuw zijn, 
maar ook oude beschadigde wagens, kunnen snel en goed-
voop daarmede hersteld worden. 

Aanmerking. De wijze, op welke de terresin-massa moet bereid 
worden, is aan elke spoorweg-onderaeming in het bijzonder mede-
gedeeld. 

5 ! 

V E R B E T E R D E S P O O R W E G - L E G G E R S V A N B Ü S S E . 

Overgenomen uit de Eisenbahn Zeitung van 7 Februarij 1848. 

Sedert het afzenden van mijn berigt van 10 Junij 11. over de 
verbetering der spoorweg-leggers en hunne langere duurzaamhdd, 
heb ik in deze, voor de Spoorweg-ondernemingen zoo bdangrijke 
zaak, menigvuldige proeven met de door mij uitgevondene ter-
resin-leggers, in het w^erk gestdd. De verkregene uitkomsten 
geven mij het regt om de verwachtingen, die ik in voormdd 
berigt heb medegedeeld, als volkomen bereikbaar te beschouwen. 

Voornamdijk heb ik bij die proeven trachten na te gaan, welke 
de meest gesdiikte en beste constructie is voor het houten ge-
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raamte, dal in de leggers wordt ingelaten. Ik geloof dat zulks mi 
is gdukt . De vroeger door mij gebruikte verbindings-lalten heb 
ik thans vervangen door soortgelijke houtstrooken, zwaar 2^2 op 
11 ïs^ed. duim (1 op 4 r . d.),. die niet in de horizontale maar in 
de vertikale zijden van den legger en op hun kant worden be-
vestigd. 

Door deze inrigting bekom ik eenen legger van 15 N. duim 
hoogte op 56 N. duim onder breedte, wdke in de onvernidbare 
terresin-massa eene doorgaande dragende houts-hoogte van 15 N. 
duim heeft, en buitendien vde aanzienli'ke voordeden boven mi ne / u < 

eei'ste constructie aanbiedt. 
Deze leggers zijn veel zwaarder en breeder dan de tot heden 

gebruikdijke; zij liggen zeer vast en kosten niet meer dan die 
van de \Toeger opgegevene zamenstelling. 

Door de ondervinding beter onderrigt, heb ik in de vermen-
ging der massa's nog vde voordeden gevonden. De kiezel bezig 
ik thans, zoo als hij uit de gi'oeven of uit de rivier gehaald 
wordt, zonder dien te ziften of anderzins te berdden, en bekom 
alzoo een uitei'st vast en zeer goedkoop product. Het is slechts 
noodig de kiezd te droogen. 

Ook ben ik meer en meer tot de overtuiging gekomen, dat het 
tamdijk onverschillig is wdke houtsoorten gekozen worden. Ik heb 
b. v. het ligtste dennen hout gebezigd, en er bestaat geene reden 
om te gdooven, dat dit hout zich minder goed dan andere soorten 
zal houden, wanneer het naar mijne voorschriften behanddd wordt 
en wanneer men houtschroeven in plaats van de zoo vernidende 
spijkers of bouten tot het vasthechten der draagkussens gebruikt. 

Een aantal leggers, volgens mijne eerste onvdkomene con-
structie bewerkt, zijn alhier in den spoorweg gdegd en houden 
zich goed, ofschoon de weg met Locomotieven van de zwaarste 
soort (21000 Ned. ponden) bereden wordt. Bovendien hebben ook 
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oiidcrschcidcne spoorweg-dircctien vele mijner proelleggei's der 
verbeterde constructie verwerkt en ik zal niet nalaten, te zijner 
lijd omtrent de verkregene uitkomsten nader verslag te doen. 

Door de aangcgevene verbeterin?: kunnen de leirirere nu aan 

1 > 

eiken eiscli voldoen en ik mag met vertrouwen hopen, dat het aan-
% 

wenden der terresin-leggers, even als de door mij voorgestelde en 
hier gedeeltelijk ten uitvoer gelegde bedekking van reeds in den 
spoorweg liggende gewone houten leggere, al de voordeden zullen 
doen erlangen, welke ik in mijn bcrigt van 10 Junij j . 1. uitvoerig 
heb aangewezen. 

Het is mij intusschen gebleken dat men geen genoegzaam gewigt 
aan de zaak heeft gehecht en mijne voorstellen verkeerd heeft be-
grepen. . . 
_ Ik vind mij diensvolgens verpligt de reeds gedane aanbiedingen 
te vernieuwen; mij bereid verklarende, voor elke spoorweg-onder-
neming die zulks verlangt, alhier eenige proefleggers te doen ver-
vaardigen, tegen betaling der kosten of tegen den prijs van ƒ 1 . 5 0 
ä ƒ 1.60 per stuk. Ik zal ook gaarne werklieden in het vervaardi-
gen dezer soort van leggers grondig laten onderwijzen. 

Ook de door mij gestelde voorwaarden zijn verkeerd begrepen 
en ik neem daarom de vrijheid te doen opmerken, dat ik volstrekt 
geene verzekering, belofte of eenige overeenkomst vooruit verlang, 
maar het den Spoorweg-Direcliën volkomen wi j laat zich deze, even 
als mijne overige uilvindingen, onbeperkt ten nutte te maken. Ik 
verlang alleen dat de door mij gestelde voorwaarden als geldig 
zullen worden beschouwd, nadat de te nemen proeven het nut der 
vindincjen werkeli k zullen hebben bewezen 

Leipzifj, 
20 October 18.i7. 

F. BUSSE 
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OVER HET BREKEN VAN ASSEN BIJ SPOORWEGWAGENS. 

DOOR L. NAGEL, MACUlMi-MEESTER BIJ DEN LEIPZIG-
DRESDEINEn-SPOORWEG. 

Overgenomen uit de aOrfjan für die fortschritle des Eisenbahn-

wesens u. z, tv,)) 1847. 

Het is eene bekende daadzaak dat de assen van spoorwegwagens, 
zelfs wanneer zij uil hel beste materiaal zijn vervaardigd, na ver-
loop van 6 of 7 jaren, breken. De oorzaken dezer onevenredigde 
sterkte in vergelijking met hunne afmetingen, heeft men tot heden 
vrij algemeen gezocht in eenen veranderden toestand van het ijzer, 
welke door de steeds terugkeerende harde stooten, waaraan de as-
sen bij de beweging zijn blootgesteld, is te weeg gebragt. 

Deze veronderstelling schijnt zich geheel en al te bevestigen door 
de gesteldheid waarin de oppervlakte der breuk steeds verkeert, 
want de grove kristallen, die men daarop vindt en die zich naar het 
centrum verliezen, zijn de kenmerken van zeer slecht ijzer, zoo als 
bil de fabrikatie van assen nimmer wordt verwerkt. 

y 

De thans bij den Leipzig-Dresdener-Spoorweg zoo mcnig\'uldig 
voorkomende asbreuken, stelden den Heer NAGEL in dc gelegen-
heid deze voorvallen nader te betrachten en de asbreuken nader te 
onderaocken. Het daarbij verkregen resultaat was, dat het ijzer op 
alle plaatsen, zelfs in de nabijheid van de breuk, in den besten toe-
stand was gebleven en het alleen de oppervlakte der breuk is, waar-
van de korrel eene verandering heeft ondergaan. 

Eene verklaring van dit verschijnsel, alsmede dal de assen steeds 
bij de naaf af breken, zal men tracliten volgenderwijze te geven. 

Men kan zich voorstellen, dat de as van een spoorwegwagen uit 
twee dubbele hcfboomsarmen is te zamen gesteld, waarvan de wie-
en als de vaste punten zijn te beschouwen en waaro[) de last vlak 

in de nabijheid van de sleimpunten drukt. De uileinden der twee 
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l a k e hei'booiiisarnien vereenigen zich in het midden van de as, en O ^ • 
volgens de theorie van den hefboom zal dat punt het minst te lijden 
hebben. De kracht daarentegen door elk punt van dezen hefboom 
te dragen wordt grooter, naarmate men nader bij het steunpunt 
komt, alwaar de last is aangebragt en wordt daar met dezelve ge-
lijk. Digt bij de naaf heeft de last alzoo de grootste uitwerking en 
het is dan ook slechts daar dat de as breken kan. 

Door de werking als hefboom wordt op deze plaats der as, wan-
neer zij in rust is, aan de bovenzijde eene poging tot verbreken der 

j 

cohesie gedaan, die zich bij de rondgaande beweging aan elk deel 
van den omtrek mededeelt. Eene verstoring der cohesie wordt hier-
"door geboren, welke bij asbreuk door de kristallen wordt aange-
duid, die men aan den buitenomtrek vindt, terwijl in het midden 
de korrel van het ijzer onveranderd is gebleven. Uit deze verkla-
ring der asbreuken volgt dat de oorzaak te zoeken is in het aan-
brengen der last aan het einde der assen, waardoor eene werking 
als hefboom geboren wordt. Deze schadelijke uitwerking zou te 
voorkomen zijn door het aanbrengen van nog twee steunpunten tus-
schen de raderen. 

Eene zoodanige vemndering zou evenwel eene geheel andere in-
'riiïtiniï der wac^en-constructie noodzakelijk maken dan de tegen-ö O w ^ 

woordig algemeen gebruikelijke; zij zou veel kostbaarder zijn en 
buitendien menig bezwaar met zich voeren. Niettemin verdient de 
zaak ernstige overweging, als men bedenkt dat door asbreuk reeds 
menigmaal groote ongelukken zijn veroorzaakt. 

Een ander gevolg van de bovenstaande bemerking is, dat de uit 
staven te zamen gestelde assen evenzeer breken moeten, daar zij 
noodwendig dezelfde invloed van de hefbooms-werking moeten on-
der\inden, zoo als zich dit dan ook bij de Leipzig-Dresdener-baan 
werkeli k alzoo heeft toeiïedra^en. 
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I ' A ^ W E T E I ^ S C H A P P E L I J K E 
« 

MA A T S i : H P I J E i X . 

Overgenoraen uit a the civil Engineer and Architects Journal.» 

March 1848. 

1 . 

INSTITUUT VAN INGENIEUUS WERKTUIGKUNDIGE. 

26 Januari j . J . E. M'CONNELL esq. V . P . Voorzitter. 

> » 

De eerste jaarlijksche aigemeene vergadering der leden van dit 
Instituut had plaats te Bh-minyham, ten einde het verslag van den 
Raad aan te hooren en aigemeene zaken te behandelen. Omstreeks 
100 leden waren tegenwoordig. 

De heer M'CONNELL zeide dat, aangezien het de verjaardag was 
van de vestiging des Instituuts, hij zich zoude vergenoegen met te 
verwijzen naar het voor te lezen verslag, ter bevestiging van de 
meer dan verwezenlijkte hoop der warmste bevorderaars van deze 
instelling. Hij was verheugd zulk eene talrijke vergadering te zien 
en betuigde zijn leedwezen over de onverwachte afwezendheid van 
den Voorzitter. 

Het verslag van den Raad werd alstoen voorgelezen. Het schetste 
in korte omtrekken de handelingen van het Instituut j^-edurende het 

V ü i ' O 

afgeloopene jaar. De wensclielijkheid en belangrijkheid van het op-
rigten eener maatschappij als deze was, gelijk ieder wist, lang en 
ernstig gevoeld door den stand der Ingenieurs en der werktuigkun-
digen in alle deelen des koningrijks. Het is niet te veel gewaagd te 
zeggen, dat de beste verwachtingen van de werkzame en ijverige 
bevorderaars van het Instituut volkomen bereikt zijn en een rijke 
schat van wetenschappelijke en belangrijke berigten met voordeel 
onder de leden is gewisseld en vei'spreid. Bij hot herzien van de 
stof en van de onderwiMMcn, die ter kennisnemin!;' en o v m v m n ^ 
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aan de leden zijn medegedeeld, gevoelt de Raad het van zijnen 
pligt, hier bijzonderlijk te vermelden de bij het Instituut ontvangen 
belangrijke geschriften, als: over het i m n ^ e i t e door den Heer 
BUCKLE ; over eenen zdfiverkenden mnioestel, door den Voorzitter; 
over eene brug met omgekeerde bogen, door den heer COWPER; over 
loeomotimn, door den Heer BEYER, enz. enz. 

Het volgende voorstel van den Raad werd toen gelezen: 
tt Op voorstel van sommige leden van den Raad wordt aan de le-

«den van het Instituut aanbevolen den Raad te magtigen, voor het 
«loopende jaar zijn aantal leden te vergrooten, ten einde, naarmate 
«zulks wenschelijk zal bevonden worden, een of meer leden van 
«den Raad in elk district te benoemen, waar het voor de belangen 
ttdes Instituuts dienstig kan zijn.» 

Dit voorstel werd met algemeene stemmen aangenomen. 
De leden van den Raad werden toen voor het volgende jaar op 

nieuw herkozen en wel G . STEPHENSON tot Voorzitter, enz. 
4 

Hierna werden de vollende stukken gelezen: 

0 / 

Hydraulische dommekracht (hydraulic lifting jack) of werktuig 
tot het opligten van zware lasten. 

Het beginsel, waarop dit werktuig berust, is hetzelfde als dat 
van de hydraulische pers; maar alhoewel het te voren nooit tot het 
opligten van lasten is toegepast, is men van gevoelen, dat het in 
vele gevallen zal kunnen dienstig zijn. Onder de voordeden van dit 
werktuig t d t men het gemak en de gestadigheid, waarmede een 
groot gewigt door slechts een' persoon kan opgeheven worden; de 
gemakkelijkhdd eii de geringe modte, waarmede het nederlaten 
van het gewigt kan geregeld worden: en dewijl er geen^ drkel-
vormicre bewe2:inî - aan eene kruk bestaat, kan er geene neiging in 
dit werktuig zijn, om uit den stand, waarin het geplaatst is, te 
vvi ken. Daar de buizen voor don cilinder alsmede de ram uit sterk 
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gesmeed ijzer bestaan, is het gewigt minder dan van alle andere 
dommekrachten. Dit werktuig kan gebruikt worden in al de geval-
len waar de andere van dienst zijn en ook in sommige omstandig-
heden, waarin die niet zijn te gebruiken; want de beweging van 
den hefboom regtstandig in plaats van zijdelingsch zijnde, zoo kan 
het werktuig overal aangewend worden, waar genoegzame ruimte 
is om het te plaatsen. Bij de grootte van het vertoonde model kan 
een man van 15 tot 20 duizend Ned. ponden (15 a 20 ton) gewigt 
opligten. 

De Heer ÏHORNTON was van meening dat, ofschoon het beginsd, 
waarop het werktuig berust, niet nieuw is, zijn grootste voordeel 
evenwel gelegen was in de meerdere magt, welke hij aan een man 
gaf om zulk een groot gewigt op te ligten. 

De voorzitter gaf te kennen, dat al de leden de door den Heer 
ÏHORNTON gegevene beschrijving goed hadden begrepen. Dit soort 
van dommekracht verklaarde zich genoegzaam door de voorgelegde 
teekening. De daarmede genomene proefgafalle reden van tevreden 
te zijn. Het werktuig was zeer eenvoudig, werkte met veel juisthdd 
en was naar het gevoelen van hem, voorzitter, eene zeer nuttige 
verbetering. 

De Heer GRAMPTON wenschte te weten of het ooit omgevallen was. 
De Heer MIDDLETON zeide, dat allen die met zulke zaken bekenc 

zijn, welen, dat men een soortgelijk werktuig niet kan wegsluiten. 
Zoo lang dus geene verandering aan hetzelve wordt gemaakt, kan 
liet in de praktijk w^einig toepassing vinden. 

De Heer SLATE deed opmerken dat, ofsdioon een dommekracht 
in eenen tuimelenden stand geplaatst, in de toepassing niet goed 
mögt zijn, het evenwel in andere gevallen goede diensten kan doen. 
Tot het ligten van groote gewigten kon hel dienstbaar zijn, daar 
waar andere werktuigen te kort scholen. 

De Heer BUCKLE was van gevoelen dal dit een buitengewoon 
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incci' nuttig werktuig was. Eene gewone dommekracht zoude veel 
onderhevig zijn om uit zijne plaats te geraken. Buitendien 
leverde dit een veel grooter gemak op voor het nederlaten v 
wigten. 

van ge -

De Heer MILNER vermeende dat dit werktuig, zoo als het nu is, 
niet algemeen dienstig konde zijn. Werd het b. v. van eenen tender 
op den grond geworpen, zoo zou het in stukken vallen; hunne po-
gingen moesten daarhenen strekken om zulks te beletten. 

De voorzitter merkte op, dat het werktuig door den Heer THORX-

TON aan de vergadering is kenbaar gemaakt met het doel om door 

de ondervinding der leden te worden voorgelicht. 

De Heer PACOCK zeide, dat het bij de dienst der locomotieven 
HEELEY'S dommekracht niet evenaarde; dat men het evenwel niet 
uit sleur moest veroordeelen, wanneer het in andere opzigten voor-
deelen bezat. 

In antwoord op andere vragen, door ondei^cheidene leden geop-
perd , zeide de Heer THORNTON , dat dit werktuig 2 0 ton ligtte, 5 2 

Ned. ponden woog en f'UA- kostte. 
Een ander lid gal' te kennen dat hij de voorkeur zou geven aan 

HEELEY'S dommekracht. Zulke werktuigen, wanneer zij ter zijde ge-
legd worden, gelijk vuurwapenen in eene landstad, geraken van 
hun stel en hij was bevreesd, dat dit bijzonder met het onderhavige 
werktuig het geval zou wezen. 

De voorzitter merkte op, dat men bevreesd scheen te zijn, dat het 
werktuig ligtelijk in wanorde zoude geraken en dat het de voordeelen 
van HEELEY'S donunekracht bij het opligten niet bezat, maar wel 
bij het doen nederdalen van gewigten. Men moest toestemmen, dat 
zijne werking zeer regelmatig is en dat bij het nederlaten van zware 
gewigten hel allernoodzakelijkst was, magt en beheer te bezitten, 
om deze bewerking zacht en gemakkelijk ten uitvoer te brengen. Er 
was evenwel een belangrijk punt, waarin het nieuwe werktuig het 
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voordeel niet op zijne zijde had en dit was de prijs. Bij zoodanige 
artikelen kwam de prijs vooral in aanmerking. 

De Heer HENDERSON zag er een groot voordeel in, dat zware 
lasten door slechts eenen man kunnen geligt worden. Een ander 
voordeel lag in de gestadigheid der werking. De belangi'ijkste tegen-
werping was de vrees voor het in ongereedheid geraken van het 
werktuig. Als men eene dommekracht noodig had om 20 ton te 
ligten, was hij niet bewust, dat men met eenig ander werktuig 
zulks even gestadig en zacht kon ten uitvoer brengen. 

CILLNDERBOOR-MACHINE {Cylindei' hrimf-macMne,) 
ê 

<« Over het afwerken van cilinders voor locomotieven, met eene 
u beschrijving van eene daartoe dienende hoor-macUne.» 

Door den Heer C . BEIJER. 

Het is algemeen bekend, hoe wenschelijk het is, dat al de cilinders 
van elke soort van locomotieven zeer juist aan elkander gelijk zijn, 
ten einde in geval van ongeluk te kunnen verwisseld of door reserve 
cilinders verangen worden. De moeijelijklieid, om dit doel met de 
tot heden daar toe gebruikte werktuigen, Ie bereiken, is aan alle 
werktuigkundigen bekend. Deze overweging en de ondeiTondene 
gebreken, welke de schrijver van tijd tol tijd aan cilinders moest 
doen verbeteren, alvorens ze te kunnen gebruiken, deden hem in 
1845 zijne aandacht op de boor-machinevestigen. Hij vermeenteen 
verbeterd werktuig te hebben uitgedacht, waardoor het gebrekkige 
der vroegere wordt vermeden en waardoor aan alle vereischten vol-

I 

Aomen wordt voldaan. 
Eene naauwkeurige beschrijving van het verbeterde werktuig, 

wordt aan het Instituut medegedeeld, waaruit de Heer CRAMPTON 

aanleiding vindt tot de opmerking, dat men het zeer belangrijke ge-
schrift dat men had hooren lezen , groot onregt zou aandoen, met 

v > 



» _ 

I . • . 
• - ' s N. • . y 

I t i Lit ft ! i 1 äi 
I 
4 

'li 
I 

li 
1 • 

I 

sn 
!i 
l i 

l! til 
li 

• i 

I 

Lt 

SI u 
! 

iä is 

II 
I 

t 
I • 

i 
If 
T il n; 

iO 

het op zulk eeu laat uur te bediscussieeren, en hij stelt derhalv 
voor om de verdere overwegingen te verdagen. 

Dit voorstel wordt aangenomen en de zitting opgeheven. 

e 

. u c a u A R D DOORSLAG MACHINE {Pevforalimj imchine.) 

iiBeschrijvimj van eene doorslag imelme, gemaakt ten dienste 
«van den heer EVANS, aannemer van de Kokerbrug, 

^(lubular bridge) over de rivier de Coniuag; in 
«den spoorweg van Chesler naar Halyhead.r^ 

Door den Heer FORTHERGILL. 

Dit werktuig wordt gebruikt tot het slaan van gaten in de ijzeren 
platen voor bovengenoemde brug, en is ingerigt om de gaten te 
steken zoo als voor dit werk vereischt wordt, dat is op eenen 
onderlingen afstand van 8 ä 10 N. duim van midden op midden 
gemeten. 

Bij eiken slag wordt eene rij gaten gestoken, door eene plaat 
van ruim eene el breedte. Door aanwending van kaardplaten (gelijk 
aan die welke in het Jacquard weefgetouw gebruikt worden), kan 
men naar verkiezing het aantal der te steken gaten beperken, en 
door middel van eene looze kaarde, wordt het werktuig buiten wer-
king gesteld. Het venvisselen der platen, die elk 500 a 550 Ned. 
ponden wegen, wordt door een zestal menschen in minder dan 
eene minuut volbragt. Dit werktuig kan elf a twaalf slagen of 
steken per minuut doen, en eene minuut voor het verwisselen der 
}laten stellende, zoo kan men daarmede een twaalftal platen van 
5 ,65 el lengte in een uur dooi^teken. 

Bij de brug over de Conway hebben vele platen eene lengte van 
5,60 el bij eene breedte van 0,80 el en dikte van 0,020 el en worden 
de gaten gestoken voor klinkbouten van 0,026 el middellijn. 

Er zijn slechts weinig groote werken waar zulk eene machine 
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den. Het schijnt daarom wenschelijk toe, dat soortijelijke machi-
nes in de werktui2:-fabri ken voorhanden waren. Indien men dan c/ « 

ook aldaar de platen kon regt maken of zoo veel noodig ombuigen, 
zouden de Ingenieurs hunne bestellingen in de fabrijken kunnen 
bewerkstelligen en aldaar ten uitvoer doen brengen; spoed en be-
zuiniging zouden hiervan het gevolg zijn. 

Eene overgelegde teekening stelde eene soortgelijke machine 
voor, geschikt tot het doorsteken van zeer dunne bladen. 

Door de toepassing van het JACQUARDS beginsel kan eene groote 
verscheidenheid van patronen daarmede gestoken worden. Ook 
kan men daarmede afbeeldingen van figuren, landschappen, enz., 
voortbrengen. Bij doelmatig gebruik zou men de toepassing van 
dit werktuig bijna even ver kunnen uitstrekken, als die van het 
w'eefgetouw van JACQUARD. 

Eene andere teekening stelde eene dubbelwerkende machine 
voor, tot het gelijktijdig scheren aan de eene zijde en steken aan 
de andere zijde van eene plaat ter dikte van 0,02 el met gjiten van 
0,0-iel middellijn, en om beide bewerkingen tot op 0 ,40 el van 
den rand der plaat te kunnen verrigten. 

De voorzitter zeide dat dit een werktuig was, aanbevolen als bij-
zonder geschikt tot het doorsteken van platen voor scheeps-stoom-
vetels, zware brugleggers, enz. Uit de beschrijving scheen het 
lem evenwel toe, ook eene zeer nuttige machine voor de gewone 
stoom-ketel-liibrijken te zijn. De groote naauwkeurigheid waarmede 
de gaten gestoken worden doet het hem wenschelijk achten, dat 
dit werktuig eene uitgebreider toepassing erlange. 

De Heer ÏHOKNTON vraagde of dit werktuig ook in eenige andere 
dan in eene regte rigting gaten kan steken. 

De Heer FORTHERGILL zeide, dat zulks kon geschieden en men 
twaalf gaten te gelijk kon maken. 
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De Heer BEUÉR dacht dat het eene uitmuntende machine was, 
voor eene uitgestrekte toepassing vatbaar, even als voor de gewone 
cetel makeri. 

« ^ 

In antwoord op de vragen van onderscheidene leden zeide dc 
Heer FOTIIERGILL, dat al de steekbeitels of doorslasfen te ffeli ker 

W O Ü tijd op de plaat werkten. 

Ten einde een denkbeeld te geven van het door dit werktuig 
te volbrengen werk, ontleenen wij de onderstaande figuur en be-
schrij \ ing aan den Manchester Giiardkn. 

De figuur stelt een gedeelte voor van eene bewerkte ijzeren 
plaat lang 5,60 el, breed 0 ,60el en dik 0 ,02 el, die op alle zijden 
en aan de einden moet doorstoken worden met galen van 0,023 el 
middellijn op zeer juiste onderlinge afstanden van 0 ,10 el. De plaat 
moet bovendien eenige gaten van dezelfde grootte verkrijgen, wier 
ligging uit de teekening kan gezien worden. 
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Aan het einde der plaat, door de linkeiv/ijde der figuur voor-
gesteld, ziet men dat er in de vertikale lijn'aldaar zeven gaten 
moeten gestoken worden. Deze gaten maakt de machine in een 
oogenblik, door met ontzaggelijke kracht zeven doorslagen van ge-
temperd staal op dat gedeelte der plaat neder te drukken, het-
welk gelijktijdig aan de onderzijde op een gelijk aantal stempels 
van gehard staal rust. Deze gaten gemaakt zijnde, worden de 
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doorslagen opgeligt van de plaat, die dan juist 0 ,10 el in dc 
lengte voorwaarts bewogen wordt. 

Als nu komt het vernuftige van het werktuig in het spel. 
Wanneer men de nevenstaande figuur aandachtig beschouwt, 

zal men ontwaren dat de tweede rij gaten in de vertikale rigting, 
van de linker- naar de regter hand gerekend, in plaats van 7 er 
slechts 2 bevat, namelijk een aan den boven- en het andere aan 
den beneden n n d , welke elk een deel uitmaken van de beide 
zijrijen der gaten. De bedoelde twee gaten steekt de machine 
wederom in eenen slag; maar dewijl er zeven doorslagen zijn en er 
slechts twee gaten vereischt worden, zoo worden de vijf tusschen 
doorslagen buiten werking gestekl door eene kimstgreep, juist gelijk 
in beginsel aan die van het weefgetouw van JACQUARD waarmede 
figuren in zijden en andere stofien worden voortgebragt. 

De derde vertikale rijgaten, altijd van de linker- naar de regtcr-
hand voortgaande, bestaat uit 4-, de vierde wederom uit 2, de vijfde 
uit 5 gaten, en zoo vervolgens wisselt het aantal gaten af, langs de 
geheele lengte der plaat. De machine schuift daar toe, zonder tus-
schenkomst van den werkman, de plaat tot op den vereischten af-
stand , stelt het noodige aantal doorslagen in den vereischten regten 
stand, maakt het gevorderde aantal gaten, en brengt zich zelve 
buiten werking, wanneer de plaat voltooid is. 

Zij die de noodige kracht kennen, om slechts een enkel gat door 
eene plaat van matige dikte te steken, kunnen eenigzins over de 
ontzettende kracht oordeelen, welke vereischt wordt om 7 gaten van 
0.020 el middellijn gelijktijdig in eene plaat van 0.02 el te openen. 
Het is zonderling deze verbazende kracht, in hare bewerking, door 
dezelfde middelen geregeld te zien, welke gebezigd worden tot het 
voortbrengen van afbeeldingen in dc fijnste fabriekstolFen. 

De machine is berekend, om wanneer het noodig is, 12 gaten in 
eenen slag te steken en om naar verkiezing, elke combinatie van 12 
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of minder galen, op onderlinge afstanden van 0.08 el ä O 10 el , 
voort te brengen. 

De spoed, waarmede het werk verrigt wordt, kan opgemaakt 
worden uit de daadzaak, dat eene plaat zoo als de vroeger ver-
melde van 2.60 el lengte en 0.70 el breedte, in vier minuten wordt 
voltooid, en de machine dit werk aldus geregeld zou voortzetten, 
bijaldien de platen zoo snel aangebragt werden, dat er geen tijdver-
hes plaats had, hetgeen gemakkelijk geschieden kan. 

Bij de tegenwoordige inrigting zijn er 30 platen in 4 uren afge-
werkt. Gemak en spoed zijn evenwel welligt niet als de grootste 
verdiensten van dit werktuig te noemen, althans niet met betrekking 
tot den bouw van kokerbrui^gen, of het maken van brugleggers. In 
zulke gevallen hangt de sterkte van het vervaardigde werk in groote 
mate daarvan af, dat de klinkbouten volkomen de daarvoor gemaakte 
gaten vullen, eenen regelmatigen cylindrieken vorm behouden, in 
volmaakt regte lijnen geplaatst zijn en over de geheele lengte vol-
;omen regthoekig op de oppervlakten der platen staan. Daar de 
gaten in de bovenstaande schets moeten geacht worden, overeen te 
stemmen met een gelijk aantal gaten, hetzij in eene andere plaat, 
hetzij in een hoek- of ï ijzer, zoo is het duidelijk, dat afwijkingen 
in tegengestelde rigtingen van slechts 5 strepen, hen allen zouden 
beletten tot een bedrag van 6 strepen, met elkander overeen te 
stemmen. Wat men ook zoude moi^en doen, door een of door beide 

O 

overeenstemmende gaten te verwijden, om ze nader tot elkander te 
brengen, zou zulks ten nadeele der sterkle van het geheel strekken, 
want de klinkbout zou niet meer juist regthoekig met de plaat kun-

• • nen zijn. 
Door middel van de onderhavige machine, worden de gaten met 

zulk eene naauwkeurigheid gemaakt, dat zij altijd juist overeen-
stemmen en de bouten hunnen eigenen vorm en rigting kunnen 
behouden. 
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ongeveer 
aaUijd. Des avonds hadden de leden en hunne vrienden, 

100 in £»-elal, te zamen eenen maaltijd in Queens llnlcJ, 
De Heer M'CONNKIL was daarbij voorzitter. 

H . 

KONINKLIJK INSTITUUT -VAN BLUTSCHE BOÜWKU.NDLGEN. 

24 Januarij. Dc Heer CHiiRLES FOWLER V. P . Voorzitter. 

De ontvangene giften bevatten een aantal werken van den be-
roemden archaeologist DE CAUMONT van Caen, corresponderend lid 

van het Instituut. 
De Heer W.U.LEN zond een gedeelte van het mozaiek vloerwerk, 

gevonden op 5 ellen beneden den tegenwoordigen grond, bij het 
graven der fondamenten der nieuwe pakhuizen van den HeerMORLEY, 

I 

aan den hoek van Gresham-streel en Wood-slreet. 
De Heer WALLEN is van gevoelen, dat er voorheen een Ro-

meinsche tempel op die plaats stond. 
Professor DON.VLDSON las een geschrift voor over Caen, deszelfs 

steen5:roeven en gebouwen, met eenige woorden over Alrecht (Arras) 
en oo^-stte zeer booten lof over deze belangrijke medodoeling. 

7 Februarij. De lieer A N G E L L V . P . , Voorzitter. 

Onder de vermelde giften waren: CANINA'S werk over Ilelrnrië, 
namens de Hertogin van Toskanen ingezonden; — De Architec-
tural parallel) van SIIARPES; — elf deelen van de v^Bau Zeüungr, 
of ^Bouwkundig Journal van Weeneu)^ door FORSTER; — en eenige 
deelen van BILLING'S ^^Antiquities of Scolland)'^ (oiiii leden van 
Schotland). 

De Heer WRIGHT zond een stel uitgewerkte tcekeningen in, van 
het plafond in Carpenters Hall, London Wall. 
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De Heer G. L . TAYLOR las een geschrift voor, betrekkelijk de 
New-Western gaz-niaatscliappij, getiteld: ^Eenige aanmerkingm 
i^over gaz4oesleUen en de vervaardiging van gaZy met oogmerk om 
«aan te toonen, dat men gaz zoo zuiver kan maken, dat men het 
«zonder mtdeel in huizen, in fabrijken en in openbare gebouwen kan 
«gebruiken.» 

De Heer BURN gaf te kennen dat hij voorheen Edinburg woon-
de , dat hij daar twee maal zoo veel vlammen als in Londen had, 
welke hij tot een'veel hoogeren prijs moest betalen, namelijk f 5 , 4 0 
per 1000 kubiek-voeten. De totale uitgave was evenwel te jErfiïititrj 
slechts de helft van die te Londen, voortspruitende uit de voortref-
felijker verlichtende hoedanigheid van het Edinburger gaz. Het is 
waar, het laatste wordt van beste Schotschesteenkolen (cannel coal) 
gemaakt, maar er bestaat eene ongelukkige verzoeking bij gaz-maat-
schappijen om het gaz te vervalschen, omdat de belasting gelegd 
wordt op de hoeveelheid. Hij merkte wijders aan dat, ofschoon het 
Edinburger-gaz den voorrang heeft in kracht van verlichting, het 
niet vTij is van onzuiverheid, ten bewijze waarvan hij zeide, dat al 
het boekbinders- en lederwerk van eene nieuwe societeit te Edin-
burg door het gaz is vernield, even zoo als de banden in eene so-
cieteit (de Athenaeumclub) te Londen beschadigd zijn geworden. 

De Heer P A U I E R sprak over de belangrijkheid der zuivering van 
het gaz en zeide, dat het nieuwe plan daarvan de uitvoerbaarheid 
bewees. 

De Western-gaz-maatschappij heeft hare inrigting in een gebouw-
te Keiisalgreen van 55 ellen middellijn. Zij stelt zich voor beste 
Schotsche steenkolen te gebruiken en gaz te leveren tegen / '5 ,60 
de 1000 V., hetwelk zij zegt dat even goedkoop is als gewoon gaz 
tegen ƒ 2 ,40 per duizend. 
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Hl. 

INSTITUUT VAN CIVIELE INGENIEURS. 

1 Februarij. JOSllüA FIELD esq. P . Voorzitter. 
« 

De President hield bij het voor de eei^te keer optreden als voor-
zitter , eene lange aanspraak, voornamelijk ten betooge van het 
innige- verband tusschen de civiele en de werktuigkundige Inge-
nieurs en van het belang, om dien band naauwer toe te halen, 
zoo als altijd het doel van het Instituut was geweest. Hij toonde 
aan dat de werkkring van den Ingenieur oorspronkelijk beperkt 
was tot de eigenlijke bouwkunde en tot de mechanische takken, 
het ligten van zware gewigten, het bouwen van molens, het droog 
maken van mijnen, en van al de oorspronkelijke behoeften van 
het menschelijke geslacht. Bij de uitbreiding der beschaving wer-

0 

den de eischen der wereld trapsgewijze grooter; men verlangde 
weelderigheid, die slechts kon voldaan worden door grootere uit-
oefening van talenten en bekwaamheden; de fabrijken werden 
menig\'uldiger, handen-arbeid kon niet langer voldoen; het stoom-
werktuig kwam algemeen in gebruik en het gevolg der vermeer-
dering van productie was, dat de wegen verbetering vereischten, 
dat men ook rivieren moest verbeteren en kanalen graven, om 
dezen overvloed van koopwaren en reizigers te vervoeren. Dokken 
en havens vorderden uitbreiding tot het opnemen van schepen voor 
den toenemenden uitvoer. Door deze behoeften werd eene andere 
klasse van menschen in het leven geroepen, die meer dan gewone 
theoretische wetenschap en zaakkennis aan groote werktuigkundige 
bekwaamheid paarden, waardoor zij in slaat waren, om de ver-
spreide krachten van alle andere klassen-te verbinden en dienstbaar 
te maken. Deze menschen werden civiele Ingenieurs genoemd, 
in onderscheiding van de militaire Ingenieurs, wier opvoeding en 
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ervaring meer bepaaldelijk lot de kunst des oorlogs beperkt was. 
Door deze mannen is Gmt-Brilfannie aan het hoofd der bescha-
ving van het menschelijk geslacht geplaatst. 

De Heer FIELD, als de eerste Ingenieur uit het vak der werk-
tuigkunde, die met het voorzitterschap van het Instituut is ver-
eerd geworden, trad in eene uitgebreide beschouwing over de 
reuzenschreden, welke gedurende de verloopene eeuw in de me-
chanische kunsten en in de publieke werken zijn gedaan, door 
de vereenigde pogingen der beide klassen van Ingenieurs, waarop 
zoo even werd gezinspeeld. Hij sprak toen meer bepaaldelijk over 
de stoomscheepvaart, waaraan hij voornamelijk zijne persoonlijke 
aandacht gewijd had; deelde de belangrijkste bijzonderheden om-
trent dit onderwerp mede, en sloot zijne rede door de opmer-
king , dat hij meer dan gewone trotschheid mögt gevoelen, als 
voorzitter eener vergadering als deze te zijn gekozen, wanneer 
hij zag hoe eene vereeniging van zes jonge higenieurs, die in 1818 
toevallig te zamen kwamen, om over werktuigkundige onderwerpen 
te praten, in den loop van negen en twintig jaar zich had uitgebreid 
tot eene maatschappij, bestaande uit meer dan 600 leden, en in 
haren boezem bijna al de uitmuntendste Ingenieurs van Giwi-Brit-
tannk bevattende. 

Deze aanspraak van den voorzitter werd hevig toegejuicht en de 
spreker uitgenoodigd, om die bij de verhandelingen van het Instituut 
te doen drukken. 

Daarna werd de discussie op nieuw geopend over het geschrift 
van den Heer K INSOME , hetrckliel\jk de vervaardi(jmj van kunslsleen. 

De Deken van Westminster, Sir HENKY DE LA BECIIE, de Heer 
BARRU en andere bezoekers namen deel aan de discussie met de 
voornaamste leden des Instituuts. De aanmerkingen liepen hoofdza-
kelijk over de chemische en physische eigenschappen dezer bouw-
stoven en de kosten van hare productie in den geboetseerden vorm, 
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vergeleken met die van gehouwen steen. Er werd aangetoond dat 
zij ten aanzien van hare scheikundige eigenschappen, ten minste 
gelijk stond in zuiverheid met de voortbrengselen der natuur; 
want uit de verklaringen der uitstekendste scheikundigen, die 
haar aan strenge proeven onderworpen hadden, bleek dat zij 
in kokend water, hoe lang ook ingedompeld, geheel onoplos-
baar, en alzoo in staat was, om aan de werking van mineraal-zuren 
te weerstaan. In dit opzigt verschilde zij van glas, hetwelk altijd 
een gedeelte van deszelfs alkali aan de werking van het water over-
gaf. Wijders werd bewezen dat deze kunststeen aan de werking der 
vorst volmaakt had weerstand geboden, daar potten met water ge-
vuld , herhaalde malen bevroren waren geweest, zonder er eenig 
nadeel van te lijden. Ook werden er voldoende verklaringen om-
trent deszelfs sterkte en andere natuurkundige eigenschappen bij-
gebragt en eenige zeer belangrijke aanmerkingen omtrent het 
onderwierp gemaakt. Men vergeleek het kunstmatig voortgebragte 
product met zekere in het land gevondene zandsteenen, welke door 
de werking van zamendrukking en hitte, eene hardheid gelijk aan 
die van het kwartz, hadden bereikt. De waarnemingen en proeven 
van Hall en Watt, betreffende, het voortbrengen van kunststeenen 
werden ook ter sprake gebragt, als met het onderhavige onderwerp 

in verband staande. 
Proeven, betrekkelijk de sterkte van den kunststeen genomen, 

hebben bewezen, dat hij te dien aanzien voortreffelijker was dan die 
natuurlijke steenen, waarmede hij vergeleken was geworden, te 
weten: Caen-, Bath-, Yorck- en Portland-steen. E r werden talrijke 
monsters aan dc vergadering voorgelegd, w'clke aantoonden, dat 
deze kunststeen van aigemeene toepassing voor bouwwerken en 
voor sieraden kan zijn. De verschillende soorten vertoonden op de 
breuk eene verscheidenheid van zamenstelling, die met den zach-
len zandsteen tot het zwaarste graniet kon gelijk gesteld worden. 
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De prijs dezer bouwstof werd verklaard zoodanig te zijn, dat lièt 
gebruik er van voor alle nuttige of versieringswerken voordeelig is 
te achten. 

8 Féniarij, JOSHUA FIELD, V . , Vootzitlcr. 

Het geschrift, dat gelezen werd, behelsde: «mi hengt van de 
^jongste verhetenngen in de afwatering en reiniging van Bristol» 

Uit dit berigt blijkt, dat er gedurende vele jaren groote verbete-
ringen gewenscht werden in het reinigen van onderscheidene dee-
len der stad Bristol en wel bijzonder in die kwartieren, welke het 
naast bij den loop 

i en wel oijzonaer in die kwartieren, welke het 
der rivier Froonie zijn gelegen. Het bed dezer 

rivier vormde als het ware eenen grooten stinkpoel, die miasmen 
en ziekten in het rond verspreidde. De Froome ontlastte zich eer-
tijds in de rivier Avon, binnen de stad, en toen werd alles, wat 
met den stroom afgebragt was, door de eb weggevoerd. Bij het 
maken van het natte dok (the floating harhour) werd de oude loop 
van de Avon door eene sluis afgedamd en eene nieuwe dooi'snijding 

« 

gemaakt, ten einde het water en vuil der riolen af te voeren, welke 
zich in de Froome ontledigden. Hierdoor ontstond een ernstig on-
gemak en het bed der rivier werd blijvend aangedaan. 

Eenige jaren geleden maakte de Heer MYLNE een zijdelingsch 
riool van den mond der Froome naar de nieuwe doorsnijding: dit 
hielp gedeeltelijk, maar de algemeene staat van de rivier bleef zon-
der verbetering. 

Om te voldoen aan den algemeenen wensch naar verbetering, 
gaf het bestuur van Bristol aan den Heer GREEN in last, om plan-
nen te ontwerpen én uit te voeren voor de verbeterde reiniging van 
dat gedeelte der stad, hetwelk zulks het meest behoefde. Deze ont-
w p e r bragt zeer duidelijke plannen tevoorschijn, maar de raming 
van kosten ging de fondsen te boven, welke de raad beschikbaar 

oi 

M 

I 

« f 

V 4 

? li 

i 

H /n' 

O 

3 

3 
H 

i 1 
L' 

n 

1 
. I 

I 
I'1 I I 

had. De ontwerpen werden dien ten gevolge gewijzigd en de uit-
slag is niettemin zeer gunstig geweest. 

Het doel dezer werken was om aan het bed der rivier eene 
gelijkvormige wijdte te geven, door den opbouw van kaai- of be-
kleedingsmuren, aan de bovenzijde voorzien van kokers, om het 
gootwater in de rivier af te leiden. De zandbanken in de rivier wer-
den weggenomen, de bedding schoon gemaakt en de bodem onder 
eene regelmatige hellingslijn gebragt. Door de vernaauwingen, 
welke het hoofd dev Castle-Millstreet-hrug veroorzaakte, weg te 
nemen; door het veriagen en veriengen van den dam aan de kasteel-
gracht en het maken van eene nieuwe sluis in dezelve, en door het 
uitdiepen van het bed aan het bovendeel des strooms, werden alzoo 
geschikte middelen aangewend voor het schoon houden en doen af-
loopen van het kanaal. Dc voortbrengselen der stadsriolen werden 
door MYLNE's duiker naar de nieuwe doorsnijding afgevoerd en van 
daar door de eb weggenomen. 

Een duiker, toebehoorende aan de dok-maatschappij, werd ins-
gelijks gereinigd, hersteld en op nieuw in werking gebragt. 

Deze velschillende werkzaamheden gingen met vele moeijelijk-
heden gepaard, maar werden behendig overwonnen, en een vo -
koinen welslagen was de uitkomst dezer onderneming. Het is te 
hopen, dat de verdere verbeteringen, waarvoor de algemeene rei-
niging der stad Bristol vatbaar is, even gelukkig zullen slagen on-
der de leiding van den Heer GREEN. Zijn reeds uitgevoerd gewij-

t 

zigd ontwerp heeft slechts f 54-,000 gekost, en zulke gunstige ge-
volgen opgeleverd, dat er geene redenen kunnen bestaan, w^aarom 
elke geschikte maatregel tot verbetering van den gezondheidstoe-
stand der stad niet ten uitvoer gelegd zou woorden. 

Zeer bekwame mannen namen aan de discussiën deel, die hierop 
volgden; zij strekten ten bewijze voor het voldoende der door den 
Heer GREEN te Bristol gemaakte verbeteringen. 
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Het gesprek viel toen op het gebruik van de voortbrengselen der 
riolen, tot landbouwkundige oogmerken. De stelsels, door verschil-
lende maatschappijen voorgesteld, werden ontwikkeld en onder-
zocht. De landen, welke door de toepassing van vloeibare mest 
nabij Edinhurg en Mansfield \Tuchtbaar gemaakt zijn, werden als 
voorbeelden van het krachtdadige van dit stelsel aangehaald; maar 
aan den anderen kant bewees men dat dit geene gelukkig gekozene 
voorbeelden waren, aangezien de plaatselijke gesteldheid aldaar van 
zeer bijzonderen aard is. De kosten waren veel grooter geweest dan 
gewoonlijk gedragen konden worden, en in het algemeen mögt 
men stellen, dat wanneer de verspreiding van mestspeciën, als 
waarvan hier de rede is, door middel van pijpen en oppomping 
moet plaats hebben, de voordeden nimmer den uitleg zouden ver-
goeden. 

1 3 Februarij. — De beraadslaging over GREEN s geschrift werd 
I 1 1 ' 

• m 

hervat en den geheden avond voortgezet, met uitsluiting van alle 
andere zaken. Het voorname onderwerp van het geschrift scheen 
ongelukkig uit het oog te zijn verloren, door de bezorgdheid der 
sprekers om de verschillende s td sds , voor het verbruik van mest 
tot landbouwkundige oogmerken, te bestrijden of toe te liditen. 
Het waren hoofdzakelijk herhalingen van hetgeen reeds meermalen 
in verslagen was gedrukt en aan de gezondheids-commissiën zeer 
duidelijk voor oogen lag. De gdiede avond kan gezegd worden, ten 
spijt van vele leden, verkwist te zijn. Vruchtdoos heeft men getracht 
om de beraadslaging op het ware vraagstuk terug te brengen, na-
melijk de beste wijze van reiniging voor groote steden, en den vorm 
der riden gegrond op de wetten voor het leiden van vloeistoffen, 
welke, volgens sommigen, door de civide Ingenieurs niet vei'staan 
worden; eene bewering die geheel strijdig is met de bestaande 
•ilaadzaken. 
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IV. 

M.UTSCHAPPIJ VAN KUNSTEN TE LONDEN 

19 Januarij. WILLIAM FOTHERGILL COOKE, Esq. , Voorzitter. 

De Secretaris las een gesdirift voor van Dr. HARDING, over 
'^Sommige oude Grieksche vazen, door hem ontdoken aan de graf-
steden nabij Hexamilij op de landengte van Corinthe.» 

«In den herfst van 1 8 4 0 (zegt de Heer HARDING) werd mij ver-
gund naar oudheden te laten graven. Ik begaf mij naar Corinthe en 
vernemende dat de boeren menigwerf oude grafsteden, vazen be-
vattende , onder het dorp Hexamili vonden, ging ik met een deel 
werklieden derwaarts. Hexamili ligt tusschen Corinthe en deszelfs 
oude haven van Chiner^, nog geen uur van de plaats waar de Isth-
mische spelen gevierd werden. De bodem rondom Jïm?niZi is voor 
het grootste gedeelte ruw bebouwd en brengt goede oogsten van. 
tarwe voort, ook is er overvloed van steengroeven.. 

Tot het zoeken van grafsteden is men gewoon den grond met 
eene boor van een paar d lengte te boren, tot dat het werktuig van 
onderen eenigen hinderpaal ontmoet, als wanneer het teruggetrok-
ken w^ordt en men den grond in andere rigtingen boort , ten einde 
de grootte en den aard der hindernis te bepalen: dit wordt ook ge-
toetst door het geluid van het werktuig, dat er tegen aan slaat. 
Wanneer eenige grafstede ontdekt is, wordt zij ontbloot en voor-
zigtig een gat in het deksel gemaakt. In het algemeen vindt men er 
beenderen en vazen in. Het grootste aantal vazen, dat ik in eene 
grafstede vond, was 14; in de grafsteden van kinderen waren de 
vazen naar evenredighdd kleiner. In drie dagen had ik vazen ge-
noeg verzamdd, om daarmede een der kleine landspaarden te be-
laden; ik bragt die naar Corinthe, van waar zij naar Athene en ver-
vdgens naar Londen verzonden werden. 

Dc Heer B I R C I I zeide, dat hij niet in staat was eenige verklaring 
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te geven omtrent de cliemische zamenstelling der stoffen, waaruit 
de vazen bestaan en de bijzondere wijze harer vervaardiging. Hij 
zoude evenwel gaarne eenige opmerkingen omtrent de vertoonde 

> • " • ' • • 

specimens mededeelen. 
Eerst in de laatste jaren (zeide hij), is men tot het besluit geko-

men, dat'er groote fabrijken van vazen in Griekenland bestaan heb-
ben. Men had altijd verondersteld dat zij Hetruscische voortbreng-
selen waren. De aardewerkskunst werd gerekend uitsluitend tot 
Italië beperkt geweest te zijn, ofschoon talrijke uitgravingen'te 
Athene en eenige weinige te Corinthe gedaan waren, welke vazen 
hadden opgeleverd gelijk aan de vertoonde en welke hij in klassen 
verdeelde. 

De oudste vazen onderscheiden zich door de stof waaruit zij 
zijn vervaardigd, zijnde.eene ligt gele potaarde: zij zijn beschil-
derd met figuren en dieren van eene kastanje-bruine kleui\ Men 
rekent dat zij van omstreeks 6 1 6 jaren voor CHRISTUS geboorte 
dagteekenen, omtrent dien tijd wordt de aardewerks-kunst gezegd 
door de Grieken onder de Hetruriers te zijn ingevoerd geworden. 

De tweede klasse van vazen is van eene bleekroode potaarde 
en de figuren zijn in het zwart, ten einde de fijne deelen dui-
delijker te maken. Deze stijl schijnt te dagteekenen van de vijfde 
tot het midden der vierde eeuw voor CHRISTUS geboorte. 

Bij de vazen der derde klasse is de verw door middel van een 
riet opgelegd. De hoogste stijl, die alleen eigen is aan de vazen 
te Athene gevonden, is die waarin de figuren geteekend zijn in 
witte verw of eene soort van koolzure kalk. De vertoonde vazen 
kwamen den Heer BIRCH bijzonder belangrijk voor, als de be-
slissing met zich-voerende, dat de vazen van Italië beschouwd 
kunnen worden als door in Mie gevestigde Grieken te zijn ver-
vaardigd en niet uit Griekenland ingevoerd. 

De Heer HARDING gaf te kennen dat de graven te Hemnili 
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onregelmatig verspreid schijnen te liggen. Het kerkhof is zeer 
uitgebreid en beslaat eene oppervlakte van ongeveer 800 ellen in 
het vierkant. Geene opschriften of andere verkenmerken zijn op 
de steenen der gnven zigtbaar. Ook is er geen ander uiterlijk 
verschil waar te nemen dan dat der grootte. 

De beenderen daarin waren tameli k volkomen en de doods-
% # 

hoofden bijna geheel. Hij vond slechts een stuk metaal, denkelijk 
een gedeelte van eene groote bronzen naald of haarspeld. In het 
algemeen was de inhoud der graven in eenen verwonderlijken 
staat bewaard gebleven, wanneer men in aanmerking neemt, dat 
zij, naar alle waarschijnlijkheid, ten minste 2000jaren oud zijn. 

26 Januarij. GEORGE MOORE, Esq. F . R. S. Voorzitter. 

De Secretaris las eenen brief van den Heer DWTJER, waarbij 
een stel schetsen wordt aangeboden, die van eenig nut kunnen 
zijn bij de verdere discussiën over het oude aarde- of pottebah 
kers-werk. Hij zegt te hebben opgemerkt, dat de oude kunst over 
het algemeen haren oorsprong te danken heeft aan de navolging 
van voorwerpen der natuur. 

Dit heeft hem er toe gebragt om als hoogstwaarschijnlijk aan 
te nemen, dat de schoone omtrekken der Grieksche vazen uit 
gelijke bronnen ontspringen. 

Hij wijst aan, hoe de uitgelezene vormen van bladen en vruch-
ten vermoedelijk zijn gebruikt geworden, om karakter en schoon-
heid van omtrek aan deze liibriekaten te veiieenen. 

De Heer W . ï . GRIFFITHS, deed de tweede mededeeling onder 
aanbieding van zijn w e r k : nQver het natuurlijke stelsel van bouw-
kuudc. U 

De }nededeeling zinspeelde op het evcngenoemde werk, daar zij 
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de geometrische evenredigheden der afmetingen van de Griekschc 
tempels verklaarde en de aandacht inriep op de toepassing van het 
meetkunstige teekenen op de burgerlijke bouwkunde. 

De schrijver ging verder over om de onwaarschijnlijkheid aan tc 
toonen, dat de oude Grieksche vazen volgens eenige andere dan 
meetkunstige beginselen vervaardigd zijn en besloot met eene toe-
speling te maken op het verkeerde maar zeer heerschende begrip, 
da t , om een schoon gebouw te maken, het noodzakelijk was het 
met zwierige sieraden te overladen, in plaats van tc gevoelen dat 
de eenvoudigste teekening dikwerf de fraaiste is. 

De Heer VARLEY maakte eenige aanmerking betrekkelijk de 
vorige mededeeling en verklaarde dat, ofschoon Engeland vele kun-
stenaars van hoogst beschaafden smaak bezit, zij evenwel niet op 

* 

de hoogte zijn om goede kunst te kunnen voortbrengen. Met be-
trekking tot het beweerde, dat een blad tot de vormen der Grieksche 
vazen zoude hebben aanleiding gegeven, merkt hij op dat een blad 
op zich zelf een hangend ligchaam, en als zoodanig zeer fraai i s , 
maar geen enkel blad zoude regt op staan. 

Wij kunnen eenige hangende vruchten nemen, zoo als de appels, 
welke gezegd kunnen worden eene basis te hebben, en eenige vazen 

I 

kunnen er mede vergeleken worden; maar hij gelooft niet dat zij 
de vormen der Grieksche vazen hebben doen geboren worden. Hij 
moet evenwel toeslemmen, dat de natuur de eerste meesteres was 
van al wat schoon is. Er zijn zekere regelen, die de natuur aan de 
hand geeft en welke wij bevinden dat de Grieken gebruikt hebben. 
Aangename vormen, zoo als die der vertoonde vazen, kunnen voort-
gebragt worden door een kwart van eene hyperbool, parabool of 
ellips te nemen, a \naar gelang van den begeerden omtrek, en deze 
onder eenen zekeren hoek om derzelver as te doen omwentelen. 
Soortgelijke eenvoudige middelen om de halzen en voetstukken van 
vazen te bekomen, werden insgelijks beschreven. 

3 
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De Secrelam maakte vervolgens eenige aanmerkingen omtrent 
de vormen der vazen en zeide dat, wanneer de schoonheid in de 
navolging der natuur bestond, men niets anders te doen zoude heb-
ben 'dan het eerste blad het beste te nemen. Dit zoude evenwel het 
geval niet z i jn: met de eerste vijftig bladen niet te vreden, zoude 
men aan het zoeken gaan, tot dat men er eindelijk een vond dat 
beviel, omdat het de denkbeelden nadert, die men zich in zijn eigen, 
gemoed heeft gevormd en die men alzoo vooraf als de uitdrukking 
van schoonheid heeft bedacht. 

De Heer WIJNDHAM HARDLNG merkte aan, dat de vormen van 
vazen en van andere huisselijke gereedschappen, zoowel als de ge-
wone bouwwerken, op het oog eene even aangename uitwerking 
moeten doen, als de muzijk op het oor. Gelijk het in de muzijk, 
om harmonie te erlangen, noodig is, dat de snaren elk een geëven-
redigd aantal trillingen doen, zoo behoort er ook eene bepaalde 
evenredigheid tusschen de verschillende deelen van eene vaas te 
bestaan. Men heeft, met opzigt tot de bouwkunst, opgemerkt, dat 
er zekere eenvoudige numerieke proportiën kunnen opgegeven wor-
den , welke bestaan in de onderdeden van oude Grieksche tempels; 
de Heer DONALDSON vermeent het middel te hebben teruggevonden, 
om zulks eveneens op de Gothische gebouwen toe te passen. Bij 
iet vervaardigen van hunne werken, moeten de Grieken deze geo-

metrisdie en harmonische betrekkingen gekend hebben. 
De Heer SMITII gdooft niet, dat de ouden zulk een ruim gebruik 

van de meetkunst hebben gemaakt, als het algemeen gevoden 
schijnt te zijn; maar eerder dat hunne schoone gewrochten het re-
sultaat waren van een geoefend oog en hand, gdeid door eenen 
hoogst beschaafden smaak. 
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9 . Februarij, Baron G O L D S M I T V . P . Voorzitter. 

De Secretaris opende de Vergadering door eenige aanmerkingen 
over veelhoeldge of polijgonale versieringen. De discussiën over de 
vervaardiging van de oude Grieksche vazen, welke de vergaderingen 
der maatschappij hebben onledig gehouden, hebben onderscheidene 
geschriften uitgelokt en eene groote aandacht aan het onderwerp 
doen verleenen. Het wordt in onze dagen als een gebrek der kunst 
bijgebragt, dat in plaats van stoutweg vormen te scheppen en op 
ons gemoed te vertrouwen, om datgeen uit te drukken, wat wij ge-
voelen dat goed en schoon is, wij ons vergenoegen met als bewezen 
aan te nemen, dat de ouden zulke verhevene kunstenaars w-aren, 
dat wij nooit kunnen hopen hen te evenaren, veel minder te over-
treffen; en dat daarom het beste wat "wij doen kunnen, is, allen te 
zamen eigene denkbeelden te laten varen, en ons over te geven aan 
de studie en de nabootsing der oude vormen. De Secretaris sprak 
vervolgens over de uitwerking op het gemoed en op de zintuigen, 
door polygonale versierselen voortgebragt, en deed opmerken, ^hoe 
vloer- of muurteekeningen, door zekere rangschikking van kleuren 
vormen, zich als verhevene voorwerpen voordoen, terwijl zij vo 
komen vlak zijn. Na verder te hebben uitgeweid over de toepassing 
van geometrische en andere figuren, op mosaieke en andere versie-
ringen, alsmede op schoone vormen in het algemeen, las de Secre-
taris eenige uittreksels voor uit eenige geschriften van den Heer 
D. R. HAY, «over de schoonste vormen van het hoofd;»— van den 
Heer BLASIIFIELD, «over de vervaardiging van vazen;» — van den 
Heer WAMPEN, «over de geometrische proportiën van het menschen-
beeld» enz. enz. 

D ^ HARDING maakte eenige aanmerkingen over het onderscheiden 
gebruik, waartoe de door hem uitgedolven bekers en vazen gediend 
hadden, en deed opmerken, dat hetgeen de Heer Bmcii in eene 
vorige vergadering gezegd had, eene mythe was, die niet kon wor-
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den aangenomen; namelijk, dat de vervaardiging van vazen in Miè 
zoude ingevoerd zijn door EÜCHEIR en EUGR.VMMUS, twee kunste-
naars, die uit Griekenland gevlugt waren. Corinthe, zeide hij, is, 

jens STRABO, te allen tijde beroemd geweest wegens deszelfs 
staatkundigen; wegens het voorstaan van nuttige kunsten, zoowel 

raphische als plastische; wegens elke nuttige aanwending derzelve, 
zoo als ook w^egens de fraaije maar niet talrijke specimens van voor-
werpen, welke op begrafenis-plegtigheden betrekking hebben. 

(T Ö 

V . 

KOXLNKLIJKE SCHOTSCHE .MAATSCHAPPIJ VAN KUNSTEN. 

24 Jamiarij, GEORGE BUCHANAN F. R. S. E. Voorzitter, 
* 

De volgende mededeelingen werden gedaan: 
1°. Beschrijving van een zee-hjdromeler, ter bepaling van de 

hoeveelheid zout in zee- of rivierwatery door den Voorzitter. 
Met betrekking tot de zalm-visscherij, is het van groot belang, 

met juistheid te kunnen bepalen, w^ar de zee zich van de rivieren 
afscheidt en hoeveel zoutdeelen 9eze wateren bevatten. 

Het wegen van het water in eene gevoelige schaal, gaat met zeer 
veel moeijelijkheid gepaard, wanneer, zoo als hier het geval is, vele 
proeven ter plaatse moeten genomen worden. Dit bragt den Heer 
BUCHANAU er toe een werktuig uit te denken, gegrond op het be-
ginsel van den hydrometer. 

Het bestaat in den bol van eenen spiritus-hydrometer, die zoo 
beladen is, dat die bol in zout water juist zinkt, terwijl eene lange 
stift, die daarop is bevestigd, in zuiver water bijna geheel inge-
dompeld wordt. 

Aanvankelijk ondervond men eenige moeijelijkheid, om.eene be-
hoorlijke schaal aan te brengen, dewijl die niet alleen dun, maar 
ook zeer ligt moest zijn, om het omkantelen van het werktuig te 
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voorkomen. Een reepje balein of ivoor voldeed daartoe zeer wel en 
verscheidene instrumenten werden aan de Vergadering vertoond, 
die op deze wijze waren zamengesteld. De proeven, die men ermede 
nam, gaven zeer goede uitkomsten. Men bevond onder anderen, 
dat het water bij laag tij te AUon bijna geheel zuiver was, terwijl 
bij hoog water de specifieke zwaarte nabij 1012 bedroeg, (het zuiver 
water '1000 zijnde,) dat is alzoo ten naastenbij half zuiver en half 
zout water. Een aanmerkelijk verschil werd er ook gevonden tus-
schen oppervlak- en bodem-water. De specifieke zwaarte van het 
water uit verschillende zeeën, werd ook nagegaan en bevonden te 
bedragen: van de Poolzee 1027; onder den aequator (de linie) 1028; 
Tan de Middellandsche zee, welke bijna de zoutste van alle zeeën is, 
1029. Men bevond ook, dat de zwaarste van alle wateren zijn, die 
der Doode zee, welke sterk bezwangerd zijn met zwavelachtige en 
pekachtige bestanddeelen, zoowel als met zoutdeelen; dit water 
heeft de buitengemeene zwaarte van 1211. 

Door het gebruik van dit eenvoudig instrument kunnen vele be-
langrijke waarnemingen door reizigers, in verschillende zeeën, 
gedaan worden. 

2°. Beschrijving en teekening van eenen glasblazers-toestel, zijnde 
eene nieuwe uitvinding in het blazen van glas, door WILLLVM 

COOPER. 

Deze uitvinding bestaat in het glasblazen, door middel van 
dubbele onder den vloer geplaatste en door den voet des glasblazei's 
in beweging gebragte blaasbalgen. De lucht wordt naar de blaas-
pijp gevoerd door middel van eene buigbare buis, welke gemakke-
lijk aan het einde der gewone ijzeren pijp wordt aangehecht of af-
genomen. Het voordeel dezer vinding is dat men grootere voorwer-
pen blazen kan, het glas minder gebreken heeft en de longen van 
den werkman gespaard worden. Dc spierkracht niet zoo hevig op 

/ • • • 

f-

{i 
H l 

3 
T ' 

r i . 

Im 
»1 

Gi 

de proef gesteld zijnde, zal elke arbeider veel meer gefabriceerde 
voorwerpen in een gegeven tijd kunnen afleveren. De lucht, door 
de blaasbalgen aangebragt, is van veel zuiverder hocdanigteid dan 
die der longen, waardoor een beter artikel wordt verkregen. Men kan 
grootere en dikkere glasplaten door deze nieuwe bewerking erlan-
gen en alzoo concurreren tegen het monopolie van de gegoten-
plaa^las-fabriek. Men heeft reeds op deze wijze groote flesschen 
geblazen, die 50 ^ 70 Nederlandsche kannen inhouden. 

5®. Beschrijving van een wei'ktuig tot het ophijschen van bouw-
materialen of andere voorwerpen, dat tevens tot redding bij 
brand kan aangewend worden, en eene nieuwe toepassing van 
de katrol aanbiedt, door ROBERT DAVIDSON Esq. 

De Heer DAVIDSON zeide, dat dit werktuig tot redding bij brand 
m aangewend worden en zeer geschikt was om kleine gewigten 

tot groote hoogten, zoo als in molens en in pakhuizen, op te halen; 
ook tot het in de hoogte hijschen van stellingen voor werklieden, 
zoo als schilders, verwers, stukadoors, metselaars, enz. 

Het werktuig bestaat uit eenige stijlen, die over elkander kunnen 
bewogen worden, door middel van eene vaste katrol, welke aan de 
bovenzijde van een te lood staand raamwerk is vastgehecht. Al de 
voormelde stijlen zijn hol en staan in dit raamwerk. De bovenste 
stijl alleen is niet hol en draagt eenen vloer van eene leuning om -

% 

ringd. Eene ketting of kabel, loopende over een stelsel van losse en 
vaste katrollen, en bewogen door een kaapstand, deelt de op- en 
nedergaande beweging aan het werktuig mede. 
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5. NIEÜWK YEAIIANDELINXEN dci' klasso van hét koninklij 
Ncderlandsclie Inslituul van wetenschappen, letterkunde en schoone 
Aunsten. 15 '̂ Deel. 

T e A m / m l a m , bij SULPKE. 1 8 4 8 . 
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BETREKKELIJK 
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DE WETENSCHAP VAN DEN INGENIEUR. 

4 . TIJDSCHRIFT VOOR HANDEL EN NIJVERHEID , zamengesteld zoo-
wel ten behoeve van burgerlijke Ingenieurs, architecten en indus-
trieelen als ten algemeenen nutte voor fabrijken en daarmede in 
verband staande bedrijven, onder hoofd-redactie van C. T . DONNA-

DIEU. Hoogleeraar aan de Koninklijke Academie te Delft. 
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1. J . U R B 0 E K J E VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, bevattende 
de meest belangrijke ontdekkingen en verbeteringen in het gebied 
der werktuigkunde, technologische en andere op nijverheid en land-
bouw toegepaste wetenschappen; natuurkunde, scheikunde, dier-
vunde, kruidkunde, delfstofkunde, aardkunde, weerkunde, sterre-
kunde en statistiek. Met houtsneèfiguren. Eerste Jaargang, onder 
redactie van S . BLEEKRODE. Math. Mag. Phil. Med. et art. obst. 
doctor Hoogleeraar in de natuur- en wiskundige wetenschappen aan 
de Koninklijke academie te Delft, enz. 

Te Rotterdam y bij H. NIJGH. 

2 . VERSLAG .m* DEN MLMSTER V.VN OORLOG , betreffende eenige 
voorname verbeteringen aan de ophaalbruggen, enz. voorgesteld en 
tot nader onderzoek aangeboden door Jhr . J . C. W . MERKES VAN 

GENDT , Majoor der Genie en adjudant des Konings, door W . A 

FROGER, Luitenant der Genie. 
Te '5 Gravenhagcj bij de ERVEN DOORMAN. 1848. 

h 

O. TIJDSCHRIFT VOOR DE WIS- EN NATUURKL^'DIGE WETENSCHAP-
# 

PEN, uitgegeven door de eerste klasse van het Koninklijk Nederland-
sche Instituut van Wetenschappen, letterkunde en schoone Kunsten. 

% 

Te Amsterdam, bij G. M. P. LONDONCK. 1848. 

6» TIJDSCHRIFT TER BEVORDERING VAN NIJVERHEID , zamengesteld 
door A. H . VAN DER BOON, MESCH en H . C. VAN HALL. Uitgegeven 
door de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid. 

Te Haarlem y bi de ERVEN LOOSJES. 1848. 

7 . GESCHIEDENIS VAN HET HOOGHEEMR^UDSGHAP EN DER LAGERE 

WATER-BESTUREN VAN DELFLAND, door Mr. A. A. J . MEYLINK. 

's Gravenhage, bij Gebr. J . en H. VAN LANGENHUYSEN, 1 8 4 7 , 1 8 4 8 . 
i 

8. NATUURKUNDIGE VERHANDELINGEN van de Hollandsche Maat-
schappij der Wetenschappen te Haarlem. 

9 . SCHEIKUNDIGE ONDERZOEKLNGEN, gedaan in het Laboratorium 
der Utrechtsche Hoogeschool. 

« 

1 0 . ONTWERP ter bevordering van meerdere bestaanmiddelen in 
Nederland. 

's Gravenhage, bij Gebr. J . en H, VAN LANGENHUYSEN. 
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B R . GHERIVERT. Een Nederlandscli oorspronkelijk leerdicht, uit-
gegeven door J. CLARISSE. Leydeii, S. en J. LUCUTMANS ƒ5.00. 

ONDERZOEIÜXGEX (scheikundige) gedaan in het lahoratoriuni der 
ütrechtschehoogeschool. Rollerdain, H . A . KRAMERS, I—111 dl. 
en IV dl. a stuk, f 2 4 , 6 5 , elk stuk ad f 1.10. 

J . C . PILAAR. Logarithmen der getallen 1 tot 10,000 en der sin. 
en tang. 'slkfjej VAN CLEEF. f 2 . 5 0 . 

A. S. RUEB. Ter nagedachtenis van W . WENCICEBACII. Ülreclil., 
VAN DER POST. f 0 . 5 0 . 

W . A . RÜST. Schets der technologie. Gouda, G . B . V.VN GOOR. 

f 4 . 6 0 . 
A. SiVxNDELLN. Répertoire général d'économie politique ancienne et 

moderne. La Haije, NOORDERDORP, T. I à V . f 46.40. 
J . A. SCHÖLTEN Hzn. Gedachten over de wind of stoombemàling 

voor Polders, benevens eenige opmerkingen omtrent het stoom-
werktuig de Leeghwater. Rollcnlam v. .D. MEER en VERBRÜG-

GEN. f O . 8 0 
C . L . W . SIMON. De industrieele werkman of 5 0 0 aanwijzingen tot 

het vervaardigen van handels artikelen. Ulrccht VAN DER POST. 

f l . 2 5 . 
B. W . A. E. SLOET TOT OLDHÜIS. Tijdschrift voor Staalshuishoudk. 

en SUitistiek. Zwolle. W. E J . TJEENK WILLINK. 4*-' jaarg. bij 
inteekening f 5.50. 

F . J . ST.VMK^VRT. Iels over de Burgerlijke tijdsbepaling. Amsterdam. 
WEYTINGII EN V. D. ILURDT. f 1 . 1 0 . 

Over de betrekkeli'ke hoeveelheid warmtestralen der zon, welke in O ' 
den dampkring verloren gaan. Amsl. SULPKE. fO.75. 

A . I . W. STARING. Haiidleidin«- lot het vloei en der hooilanden in D w 
Nederland. Arnhem, G . VAN ELDIK THIEME. f 0 . 2 0 . 

H. L. STEMVOORT. Handboek voor de veengraverij en landonlgin-
ninij; in de hoou,c voenen. / t e / Ï . VAN GORCÜM en C ^ f 5 . 0 0 . 
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J. A. STÖCKILVRT. Scheikunde. Naar het Hoogduitsch, door J. W . 
GUNNING , met eene voorrede van Prof. G. J . MULDER, l'^—5"' 
afl. Schoonhoven, S. E. V.VN NOOTEN. Elke all f 0.70. 

H. STROOTMAN. Gronden der beschrijvende meetkunde, 's Hage. 
D O O R M N . f l . 6 0 . 

A. D. THAER. Grondbeginselen van den wetenschappelijken lanc-
bouw. Zivolle. TJEENK WILLINK, f 17.00. 

Tijdschrift voor handel en nijverheid door C . T . DON^VDIEU. 4®. jaarg. 
Amsterdam. BINGER. f 7.00. 

Tijdschrift ter bevordering van nijverheid. Haarlem. ERVEN LOOSJES. 

i K D l . 5«. stuk. f l , 5 0 . 4 ^ stuk. f 2 , 1 0 . 12^ Dl. stuk 
f 2 , 1 0 . 

Tijdschrift voor wis- en natuurkundige wetenschappen, uitgegeven 
door de 1® klasse van het Koninklijk Nederl. Instuut. Dl. 1® 
en 2'-'. aflevering. Amsterdam. LONDONCK. Elk stuk f 0.85. 

G. A. VE.\E.^LV. Het afbakenen van regte lijnen. Groningen. OO.MKENS. 

fO .40 . 
G. J . VERD.VM. Bijdragen tot de beschouwing der lemnicasten. 

Amsterdam. SULPICE. f 1,50. 
Verhandelingen der klasse van het Koninklijk Ned. Instituut van 

Wetenschappen, Letterk. en Schoone Kunsten. 15 dl. 1 a 5 st. 
Amst., C . G. SULPKE. i' st. f 5 . 6 0 , 2« st. f 5 . 0 0 , 5 « s t . f 2 . 0 0 . 

Verhandelingen (Natuurk.) van de Holl. maatschappij der weten-
schappen te Haarlem, f 2 0 . 
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IPRÜI'VICN UMTUl'MT HKT-DlUx\GVERMOGEN VAN 
13RUGLEGGERS U l ï GESMEED IJZER, NAAR HET 

TRALIEWERK-STELSEL VERVAARDIGD; 
DOOR DEN BAÜ-DIRECTOR HENZ. 

Ovei'.^enomen uit de n Organ für die fortschritte des eisenhahn-

Wesens,)) 2 Bd. 1847-

Bij het leiden van den Neder-Silezisch-Markschen spoorweg over 
de Neitze bij de stad Gliben, heeft men het vraagstuk op te lossen 
gehad, om de spoorbaan zoo weinig mogelijk boven den bekenden 
hoogsten waterstand te leggen, ten einde eene niittelooze en zeer 
.kostbare verhooging van den weg door de laagten, en van het 
stations-gebouw, te vermijden. 

De aard van den ijsgang op de rivier vordert brug-openingen 
van ten minste 10 el; lerwi 1 ter afvoerin«* van het hoogste water 
4 ,70 el hoogte vereischt wordt. 

Door overwelving konde aan den eisch, om den spoorweg laag 
te houden, niet voldaan worden, en houten leggers waren, uit-
loofde van de geringe duurzaamheid en mindere zekerheid, uitge-
sloten : er bleef derhalve slechts de vervaardiging uit ijzer overig. 

Het gegoten ijzer vereischt, bij voldoenden waarborg voor de 
zekerheid, zulke aanzienlijke sterkte, dat, wegens de kosten, het 
grootste voordeel van de mindere hoogte des wegs zoude verloren 
zijn gegaan. Daarentegen beloofde het, in de jongste tijden meer-
maals aangewende tralie-stelsel in gesmeed ijzer uitgevoerd, zoowel 
aan de algemeene vereischte als aan die van goedkoopte, het meest 
LE ZUIUMI voldoen. 

f. 
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Tot het dragen der staven voor een dubbel spoor zijn vijf zoo-
danige ijzeren leggers bestemd, zoodat bij het overgaan der treinen 
altijd drie leggers belast worden. 

Voor het drievoudig der grootste belasting gaf de berekening 
eene hoogte voor de leggers aan van 0 ,84 el; uithoofde der te ver-
wachten schokken vermeerderde men die tot 0,94 el. 

Bij de vervaardiging der ijzeren leggers werden gewone spoor-
staven met platte onder- of draagvlakken, zoo voor het boven- als 
voor het beneden-raamstuk-van den legger, genomen. 

De ondervlakken der spoorslaven werden naar elkander loeue-
keerd, om de uiteinden der kruisstukken daartegen te kunnen be-
vestigen. Dit gaf het voordeel van aan de leggers, in de hurizonta 
rigting, veel stevigheid te bezorgen en daartoe zeer goedkoop ijzer 
te kunnen verwerken. De spooi^laven wogen ongeveer 50 N. pon-
den per strekkende el. 

Tol de kruisstaven is gelrokken ijzer, breeti 0 , i 0 o el en dik 
0 ,015 el, gebruikt. Ter plaatse waar deze stukken elkander krui-
sen, zijn zij over elkander gebogen, zoodal zij met hunne einden 
lussclien de ondervlakken der spoorslaven ingesloten zijn. 

Aan de einden zijn ijzeren platen 0.471 el breed, dik 0 .015 el, 
ter verbinding aangebragt. 

Daar de onder- en boven raam-ijzers uit één stuk bestaan nioeslen, 
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011 (Ic spoorslaven sleclits o ,ö3 cl lang waren, zoo zijn ze Iwee aan 
tAvcc aan elkander gesmeed, waardoor men i^ene lengte van 11 e l , 

m 

in een stuk bekwam. 
Het aan elkander smeden is, uilhoo'de van den eigenaardigen 

vorm en der moeijelijke bewerking van de Engelsche spoorstaven, 
eerst na eenige proefnemingen, en daardoor gelukt, dat de te verbin-
den einden eerst door aansmeding van andere ijzeren stukken ver-
sterkt werden, waarna de aan elkander-voeging der spoorstaven 
zelve, iigter van de hand ging. 

Alle gaten ter verbinding van de afzonderlijke deelen der leggers, 
zijn ingeboord, en de zamenvoeging mei juist passende koude bouten 
verrigl, ten einde door de zamentrekking geen speelruimte te ver-

• • 

Krijgen. 

S 

De loodregte stand der leggers wordt, even als hunne onderlinge 
verwijdering, aan de einden verzekerd, door verbindings-platen van 
gegoten ijzer, welke tusschen de ijzeren bladen, die de einden der 

leggers uilmaken, worden ingeschroefd. 
Tot dwars verankering der vijf ijzeren leggers, steekt men op 

hunnen kant gestelde balken van 0.50 el vierkant, door de openin-
gen welke de kruisstukken vormen; de balken zijn van de noodige 
insnijdingen voonien, om de slaven te omvatten. Deze verbindings-
balken zijn op onderlinge afstanden van 1 .25 el aangebragt: op 
dezelve komen strekhouleii te leggen, waarop de spoorstaven worden 
verbonden. 

Op deze wijze behoeft de spoorweg geene grootere hoosjte dan 
die der leggers zelve te hebben, en daarin bestaat het wezentlijke 
voordeel dezer constructie. Om praktisch te onderzoeken in hoeverre 
dit stelsel op den bouw der Neitzebrug, wier baanbed eerst in het 
aanstaande jaar gelegd wordt, van toepassing is , zal er in het ge-
deelte van den spoorweg tusschen LiegnUz en Bunzlauy dat nog in 
dit jaar voor hel verkeer open gesteld wordt, over de Seedorfer 
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Molenbeek, eene opening van 10 el wijdte met eene brug, volgen^ 
deze constructie, overdekt worden: zoodat eventuëele verbeteringen, * 
welke zich bij het berijden der brug mogten voordoen, nog bij de 
Neitzebrug in aanmerking kunnen komen. 
' Het bovenwerk of baanbed van de Seedorfer-brug is door 

BALLER & Co.MP. op de Willems-hütte bij Sprotlau in gereedheid 
gebragt. Men konde reeds den 6 Mei belastings-proeven, met twee 
leggers, in het werk stellen. Te dien einde waren op 10 el afstand 
twee steunmuren ter hoogte van 1,37 el opgetrokken en de twee 
ijzeren leggers daarop gelegd. De leggei^ of traliestukken werden 
door de eindplaten en door vier in het midden geplaatste dwai's-
balken aaneen verbonden. 

De toestel tot het meten van de doorbuiging der leggers bestond 
uit twee hefboomen met ongelijke armen, van welke er een onder 
het midden van eiken legger aan eenen ingeheiden paal werd aan-
!ïebra2:t. De korte arm des hefbooms bevond zich onder den onder-D V 

kant van den legger, terwijl de langere arm, die spits uitliep, zich 
vóór eenen naauwkeurig ingedeelden cirkel bewoog. De armen der 

• 

hefboomen en de indeelingen van den cirkelboog waren zoodanig 
ingerigt, dat 3 duim klimming van den langen arm, met een duim 
daling van den korten, overeenstemde. Het draagpunt van eiken 
hefljoom kon door eene stang zoodanig bewogen en bevestigd 
worden, dat in den onbelasten toestand der brugleggers, de lange 
arm op nul van den verdeelden cirkel stond, wanneer de korte den 
onderkant der leggers aanraakte. Daar het nog versehe muurwerk, 
opgetrokken op eenen grond van twijfelachtige vastheid, eene 
zakking der steunpunten liet v e r m o e d e n , werden de bovenkan-
ten , tegen aangebragte vaste verkenmerken, naauwkeurig afge-
meten . 

De belasting geschiedde met spoorslaven van 5,65 el lengte, 
welke, volgens herhaalde proefnemingen, elke, tamelijk naauwkeu-
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rig 3 centenaar van 50 Ned. pond wogen. 17 zulke staven maakten 
dus eene belasting van 51 centenaar, en telkens na het opbrengen 
van dit gewigt werd de stand van den wijzer aan den verdeelden 
cirkel waargenomen. Daarbij werden de staven gelegd op drie, 
door de middelste openingen van het traliewerk gelegde dwars-
balken , zoodat slechts het middelste gedeelte der ijzeren leggers 
onmiddellijk belast werc. 

De waarnemingen gedurende de belastingen gaven de volgende 
uitkomsten, welke door de indeehng van den cirkelboog werden 
aangegeven. 

Belasting. 

Aantal 
spoor-
staven. 

Cente-
naars van 
50 N. p. 

17 
34 ' 
51 
68 
85 

119 
136 
153 
170 
184 

51 
102 
153 
204 

Doorbuiging 
der leggers in het 

midden. 

Eerste 

LEADER. 

Ned. el. 

2bo 
)) 

537 
408 
409 
510 
552 

)) 

0,0026 
0,0039 
0,0052 
0,0091 

Tweede 

LEGGER. 

Aanmerkingm. 

Ned. el. 
» 

)) 

0,010-I -
0,0117 
0,0154 
0,0146 
0,0157 

0,0026 
0,0039 
0,0032 
0,0062 

)) 

0,0088 
0,0108 
0,0127 
0,0143 
0,0157 

Geene doorbuiging. 

(lijke belasting. 
Door eenigzins onge-
Eene waarneming uit-

gevallen. 

Daar de geheele voorraad van spoorstaven verbruikt was, zoo 
von de belasting niet verder voortgezet worden. 

Na de belasting werden de steunpunten onderzocht en men be-
vond, dat zij werkelijk onder den last gezakt waren, en wel de eene 
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pilaar 0 ,0063 el en de andere 0,0033 el, dat is in het midden 
0 ,0065 + 0,0033 

2 
of 0,0049 el, zoodat de grootste doorbuiging 

der leggers slechts bedragen heeft 0 , 0 1 5 7 — 0 , 0 0 4 9 = 0,0108 e 
De alzoo belaste leggers werden, met eenen daaronder geplaat-

sten hefboom van ruim 6 el lengte, door zoo veel arbeiders als er 
aan werken konden, gedurende eenen geruimen tijd in eene verti-
kale beweging gebragt. Ondanks alle aangewende middelen was 
deze beweging in het midden' van den eenen legger niet boven 
0,0039 el, en bij den anderen niet boven 0,0026 el te brengen, 
ofschoon de slingeringen zeer regelmatig plaats hadden. 

Nu werden er nog herhaalde proeven genomen, om de brug zijde-
lings in beweging te doen brengen door een aanzienlijk aantal ar-
beiders, dat regelmatig daartegen aanstootte. 

Nadat deze proefnemingen afgeloopen waren, nam het stelsel 
juist weder denzelfden stand aan, waarin het te voren door de doode 
belasting was gebragt geworden. 

In dezen toestand bleven de belaste brugleggers gedurende 18 
uren, na welk tijdsverloop de wijzer wel is waar 0,0078 el meer 
doorbuiging aangaf, doch welke dadelijk erkend werd, als ten be-
drage van 0,0022 el, door e e n e verdere verzakking der steunmuren 
te zijn veroorzaakt. 

De ontlasting werd hierna verrigt bij i)arlijen van 34 spoorstaven 
of 102 centenaar, en de wijzer ging bijna in de juiste veriiouding 
terug, waarin hij bij dc belasting geklommen was. 

Na de geheele ontlasting toonde de wijzer aan den graadboog nog 
0,0026 el, zoodat, met in acht neming der verzakking van de steun-
muren, er geene blijvende doorbuiging der leggers plaats gevonden 
heeft en alzoo de grens der veerkracht met de aangebragte belasting 
niet is bereikt geworden. 

Volgens de inrigting der brug, waarvan hier de rede is, zal elk 
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spoor van den spoorweg door drie ijzeren leggers gedragen worden.-
men zal diensvolgens de proefbelasting nog met de helft kunnen 
vermeerderen en alzoo 828 centenaar voor de belasting van een 
spoor verkrijgen. Wilde men nu aannemen, dat hier mede de grens 
der veerkracht bereikt is, en rekent men dat '/a der belasting met 
zekeriieid gedurende de beweging door de brug kan gedragen wor-
den, zoo verkrijgt men eenen last van 276 centenaar, welke zich 
veilig over het middelste gedeelte der brugleggers bewegen kan. 

De zwaarste lasten welke over de spoorwegen gaan, zijn de 
ocomoticven. Zij' oefenen op het midden der spoorstaven hoogtens 

eene drukking van 12 ton of 240 centenaar uit, zoodat de boven-
vermelde constructie en afmetingen van ijzeren brugleggers aan het 
gewoon spoorweg verkeer voldoende kunnen beantwoorden. 

Den 15 Julij zijn er nog proeven met de andere leggers der brug 
in het werk gesteld. Twee aan twee werden zij in het midden met 
600 centenaar belast, bogen daarop 0,0131 el door, en namen na 
de ontlasting, naauwkeurig de oorspronkelijke hoogte weder-
om aan. 

Den '1 September is de brug voor de eerste maal met eene loco-
motief van Borsig van 13 Eng. duim (0,33 el) middellijn, benevens 
twee daaraan gehechte w^agens, bereden geworden, en wel met 
verschillende snelheid, zonder dat eenig doorbuigen of zwenken 
van de brug is opgemerkt kunnen worden. 

Van don 3 derzelfde maand af, zijn er dagelijks zware treinen 
met keizd beladen over de brug gereden en bij zeer groote snel-
heden is eene vertikale trilling van omtrent 0,001 el hoogte waar-
genomen. 

Sedert den 1 October gaan de treinen regelmatig met de gewone 
snelheid van 37 Nederiandsche mijlen (kilometers) per uur over 
deze brug, en heeft men daarbij geene beweging aan dezelve op-
gemerkt. 
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De kosten van zoodanige brug zijn als volgt: 
40 spoorstaven ad 5 centenaar, is 120 ctr. ad fS.SO . f 1056.00 
71 ctr. ijzer voor het traliewerk en de klinknagels, met 

inbegrip van de verbinding, het opstellen enz., ad 
ƒ26.4.0 - 1874.40 

16 gegotene dwarsleggers, 87 ctr. ad f 7 , 9 2 . . . -
96 schroefbouten, 1,92 ctr. ad ƒ 25.81 -
10 eiken dwarsleggers lang 11 el, zijn 110 el ad ƒ 5 .74 • 411.40 

689.04 
49.56 

(1) Totaal . . f 4080.40 

( l ) W i j voegen hierbij eene gedelaineerdc teekening bij fig. 1 en 
fig. 2, daartoe door den heer L. 3. A. VAN DER KUN aangeboden. 
Zij sleU eene soortgelijke brug voor , zoo als die Ie Berlijn in de 
fabrijk van BORSIG gemaakt w o r d t , en bij de spoorwegen in het 
noorden van Duitschland vrij algemeen is toegepast. 

(Noot der Red.) 
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KORER-BRUG VAN CONWAY, IN DEN SPOORVVEG VAN 
HOLYHEAD NAAR CHESTER. 

Overgenomen uit ntlie civil Engineer and Architect Journal.)) 

April 1848. 

Wii deelen de volgende bijzonderheden mede omtrent het vlotten J ö « 
van de kokerbrug te Gommij, uit hoofde der gi'oote belangrijkheid 
dezer verrigting. Wij hopen later in de gelegenheid te zullen zijn, 
om volledige berigten te geven omtrent het in plaats stellen der 
brug en de daarbij gebruikte werktuigen. 

In het gezigt eener groote zamengevloeide menigte, die de ge-
heele kettingbrug, de torens en muren van het oud-adelijk slot, en 
de omliggende velden bedekte, werd de kokerbrug, dit bewon-
deringswaardig gewrocht der wetenschap, des voormiddags ten 11 
uren gevlot, van de palen en stutten waarop zij gebouwd was, af-
genomen , en met zorg in het getij van den Conwmj gebragt, ter-
wijl de vloed ten minsten 2 Eng. mijl (5218 el) per uur liep. 
De brug bleek met het grootste gemak te vlotten, zonder de 
zes pontons, waarop zij (drie aan elk einde) rustte, verder dan tot 
5 voet (0.92 el) onder het dek in te dompelen. 

De voorzorgen door kapitein CLVXTON R. N. genomen, aan wiens 
directie alleen het overbrengen van deze ontzaggelijke massa was 
opgedragen, waren verwonderlijk bedacht, om den koker boven de 
vaste pilaren opgeheven te houden, ten einde als het ware de beslis-
sing van den Ingenieur te kunnen afwachten of men den gevaarlijken 
stap van de brug in de diepte (want diep inderdaad is de rivier, 

9 

. 12 vadem bij laag water), neder te laten, zoude doen, dan wel of 
men de kleppen zoude opligten en den koker, als ware het, wederom 
in zijne plaats op de vaste pilaren terugzetten. Vele omstandigheden 
schenen zoodanig besluit te wettigen; zoo als het sterke getij, de 
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hoogte tot welke het water, bij den aanhoudenden aanwas, dreigde 
te komen, en de kracht van den wind. Des voormiddags omstreeks 
11 uren evenw^el scheen het tij te verslappen en het besluit was 
genomen. Eensklaps werden de kettingen en touwen wegge-
nomen, en binnen tien minuten was de brug over dezen eersten 
Rubicon; trapsgewijze maar statig werd zij ter bestemder plaatse 
gebragt. De beeren STEPHENSON, EDWIN CLAP.KE en BRUNEI verge-
zelden den kapitein CLAXTON, die het werk bestuurde. Hij bezigde 
twee groote borden gemerkt l en 2 als seinen. Wanneer men den 
rooden kant van het eerste bord toonde, w'erd er een kaapstander, 
die op den weg van teim//stond, en met den koker verbonden 
was, in beweging gesteld; als de witte zijde van het bord N^ 1 
getoond werd, stopte men dezen kaapstander. Gelijke seinen met het 
bord N®. 2 bestuurden de beweging van eenen vermogenden kaap-
stander (door de admiraliteit geleend), welke op den Spoorweg naar 
den kant van Chesler was geplaatst, en waarvan het touw aan die 
zijde, aan den binnen kant van den koker was vastgemaakt. In de 
pontons waren drie ontzettende massa's timmerhout geplaatst, lang 

93 voet(28.98 el), breed 23 voet (7.65 el), en 8 voet(2.44 el) hoog, 
welke door 44 man aan sterke kaapstanders werkende, waren te 
zamen gebonden. Hierop rusteden de kettingen, welke te voren 
waren gespannen door eenen grooten kaapstander, waaraan een 
dozijn manschappen uit alle hunne magt op den oever trokken. 
Het eene einde van eiken ketting was vastgemaakt aan een der 
pijlers van de kettingbrug, het andere einde aan den zoo even 
vermelden kaapstander aan de andere zijde van de rivier. Langs 
de kettingen werden de pontons dwars overgetrokken. Het wes-
telijke of Conway einde van de" kokerbrug werd eerst gesteld, maar 
kwam niet geheel op zijne plaats; het oostelijke of Chester-eind, 
liet men invallen nadat de eb reeds begonnen was? Maar toen dit 
eind der kokerbrug op omstreeks '12 voet (5.66 el) van zijne juiste 

15 

)iaats was gebragt, vattede dit het metselwerk, en geene pogingen 
konden het weder losmaken. Niettemin was de koker genoeg-
zaam over zijne sponning of legplaats gebragt, om hem te kunnen 
ondervangen en opstoppen met het timmerhout, dat men in voorraad 
had aangebragt, om de brug, des gevorderd, op een lager gelegene 
sponning te ondervangen, zoo het tij ware gevallen voor dat de 
boven sponning bereikt zoude zijn. 

De buitenp^ewoonste pogingen werden met dommekrachten en 

)rachtige wer 

takels in het werk gesteld. Vier dezer takels werden gelijktijdig 
met den grooten kaapstander aan de Chester zijde, door 60 man be-
wogen, om bij het vallende water, het beletsel te overwinnen. Dan 
dit alles bleek zonder uitwerking te blijven en men hoorde kapitein 
CLAXTON bevelen geven, om de kokerbrug te onderstoppen, hetwelk 
spoedig verrigt was. Men liet toen de schepen eenigzins dalen en het 

cwam te liggen zeer nabij de hydraulische persen, 
welke moesten dienen om het te doen rijzen. Tachtig man wa-
ren er in elke rij van pontons. De eene rij was onder bevel van 
kapitein DUNCE R. N. en een'adsistent van den heer BRUNEL; de 
andere rij onder dat van luitenant BLATCHLEY R. N. Dit scheepsvolk 
deed het voornaamste werk; het waren matrozen van het schip de 
Home, van Liverpool In den koker zeiven waren de ofßcieren en 
eenigen manschappen der equipage van de Great Britain. Boven, 
aan de Conway zijde had de heer FAIRNBAIRN van Manchestei- de 
directie, en aan de ehester zijde, de luitenant GLENNY R. N. De groote 
moeijelijkheid die overwonnen moest worden, was klaarblijkelijk 
door de kleine speelruimte veroorzaakt. Want aan de conway zijde 
was de brug slechts 9 Eng. duim (0.25 el) van hare plaats, terwij 
zij aan de Chester zijde tegen liet metselwerk aansloot. 

Er waren dus inderdaad blootelijk 9 Eng. duim (0.25 el) op de 
400 voet (142 el) vrij. 

Naauwelijks was het water genoeg gevallen, of de hinderpaal die 



i/j 

/ich legen hel juist ter plaatse brengen van de brug verzette, werd 
voor allen zigtbaar. De binnenste ponton stootte met een einde 
legen-, en gedeeltelijk op- eene rots. Zij zat op de stukken, welke 
van de vaste rots waren afgewerkt moeten worden, en eenigzins on-
regelmatig waren neergevallen zoo als wij verzekerd waren, op 
volle 4 voet (1.42 el) diepte. 

« 

Vijf dagen later werd de koker wederom door de pontons gevlot 
en eindelijk met zijne einden geplaatst op de steunmuren, welke 
in gereedheid waren gebragt om hem te ontvangen, vóór dat hij ter 
. uister plaatse, die 15 a 16 voel (4.57 el Ji 4 .88 .el) hooger ligt, kon 
gebragt worden 

Het ophglen van deze ontzaggelijke massa ijzer, welke omtrent 
1500 ton (1.520.280 Ned. pond) weegt, moet geschieden door 
middel van twee hydraulische persen met 18 Eng. duims (0.46 el) 
cilinders en /̂g Eng. duim (0.01 el) middellijn van de perspompen. 
Deze pompen moeten in beweging gebragt worden door stoomwerk-
tuigen , welke eene drukking zullen uitoefenen van 5 ton (5047 Ned. 
pond) op den circulairen Engelschen duim (0.0255 el middellijn) 
en alzoo voor elke pers een opheffings vermogen zullen uitoefenen 
van 972 ton (987.165 Ned. ponden,) he^een , ongetwijfeld, ruim 
voldoende voor het oo2:merk zal zi n. Ö O 

Elke pers kan 6 voet (1.85 el) hoog opligten, naar mate de koker 
z;il worden in de hoogte gebragt, zal het metselwerk waarop hij rust 
ook hooger worden opgetrokken. 

SI 

Men stoomt thans door den koker, die daarbij geen schijn van 
beweging verraadt. Zie het dagblad uthe Times» van li) Julij 1848. 

(Noot der Jied,) 
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S T O O M W K P . K T U I G V A N D E N LLEEIL W I C K S T E E D 

Overgenomen uit de Hthe civil Engiimr and Architects Journal» 

April 1848. 

De heer W I C K S T E E D was de eerste, die de Cornwallsche stoom-
machine in de hoofdstad invoerde en hij verdient grooten lof 
voor zijne pogingen. Die eerste machine werd omtrent vier jaar 
geleden ten toon gesteld, en eene beschrijving er van in dit 
tijdschrift opgenomen. De tweede, die grooter is, wordt de Wkh-
sleed machhic genoemd en is opgerigt aan de Easl Londoji-waler-
luorks. Zij was bestemd om het district, dat door deze maatschappij 
bediend wordt, in Junij 1847, van water te voorzien en is de 
grootste stoommachine, die tot nu toe in Londen is opgerigt. 

Zij is ontworpen door den heer WICKSTEED, ingenieur der 
maatschappij, en onder zijn oppertoezigt opgerigt. Zij werd ver-
vaardigd door de heeren S.VNDVS, CAHNE en VIVIAN, fabrikanten 
in Comvall. 

De middellijn van den cilinder is 90 Eng. duim (2.28 el); de 
middellijn dor pomp is 44 Eng. duim (1.11 el); lengte van den 
zuigerslag 11 voel (5.56 el). De opbrengst is ongeveer 20 Im-
perial Barrels (5,27 kub. el) bij iederen slag. iMet eene snelheid van 
8 slagen in de minuut werkende, brengt zij op 5792 gallons (26,296 
kub. el) per minuut of 8540480 gallons (57865 kub. el) per dag, 
of 84565200 Imperial Barrels (15785802 kub. el) per jaar. 
Bij deze snelheid heeft het stoomtuig een vermogen van 200 paar-
denkrachten. De groote balansbalk is 59 voet (U ,90 el) lang, hi 
)eweegtzich op eene groote spil van gegoten ijzervanlO Eng. duim 

(0,40 ol) middellijn, en het geheel wordt gedragen door vier zuilen 
('11 een enlablemenl van gegoten ijzer in den Grieksch-Dorischen 
slijl bewerkl. Do plunger of dom[iela:ir woegl mei zijn loebelionreu 
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45 Ion (45670 Ned. pond,) en deze massa wordt bij eiken slag-
van den zuiger 11 voet (5,56 el) hoog, gehgt. Het pompwerk wordt 
ondersteund door twee ijzeren bindten, elk 10 ton (10156 Ned. 
pond) wegende, en is stevig aan de metselwerken der fondering 
vastgebout. 

De ketels, vier in getal, zijn cihndriek, lang 54 voet(10,57 el.) 
Zij hebben eene middellijn van 6 voet 6 duim (1,98 el) en eene in-
wendige vuurhaard van 4 voet (1,22 el) middellijn. De middellijn 
van de stoombuis is 16 Eng. duim (0,40 el.) 

Het gewigi; van het geheele werktuig met pompwerk en ketels 
is 414 ton (420458 Ned. pond.) De kosten hebben te zamen be-
dragen £ 10000 (ƒ 120000) of £ 50 (f 600) per paardenkracht, 
of ongeveer £ 24 (ƒ288) per .ton (1015.6 Ned. pond.) 

De hoeveelheid steenkolen welke door dit stoomwerktuig, bij 
volle werking dag en nacht door, verbruikt wordt, zal per jaar be-
dragen 2000 ton (2051200 Ned. pond,) terwijl die hoeveelheid bij 
de beste der gewone stoommachines, welke zonder uitzetting 
werken, tot het doen van hetzelfde werk zoude bedragen 4500 ton. 
De besparing in het voordeel der Cornwallsche stoommachine is 
alzoo van 2500 ton , dewelke tegen 15 shilling (ƒ7.80) per ton , 
jaarlijks eene besparing aangeeft van £ 1625 (ƒ19500) of 16 i pCt, 
van de kosten der machine, alleen aan steenkolen. 
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BEVFJUGIiNG TEGEN VERROTTING VAN HOUT, 
TOüVv' EN LIJNWAAD. 

Oveigeiiüinen uil dc <<Annales des travaux publics de Belgique.n 

Tom. V. 1847. 

NOTA over de bewerking van den heer H . BOURDON. 

Het is bekend hoe belangrijk de ontdekking ,aoude zijn van een 
eenvoudig en onkostbaar middel, geschikt om de duurzaamheid van 
de houtvezels te vermeerderen, door de kiemen van ontbinding, 
welke zij bevatten, onschadeliik te maken. • ' d 

De tot dat einde beproefde stoffen zijn talrijk. Vele derzelve 
runnen op eene nuttii^e wi ze dienen. Evenwel leveren zij slechts 

w U J 

Dcperkte voordeden op, omdat de beveiliging op den duur onvol-
doende is, of de aanwending te moeijelijk en te kostbaar, vooral 
ten aanzien van hout dat verwerkt moet worden. De bewerking 
door BOÜCIIERIE opgegeven, verdient zonder twijfel van alle andere 
onderscheiden te worden. Wij betwisten haar den voorrang niet 
dien zij schijnt verworven te hebben, en willen niets ontnemen aan 
de waarde der jongste proefnemingen, welke haar aan de bijzondere 
aandacht van bouwkundigen aanbevelen; maar alleen daardoor 
dat deze bewerking ophoudt van toepassing te zijn, wanneer alle 
sappen-beweging in het hout vernietigd is, blijft de gezochte op-
lossing van het vraagstuk onvoldaan. 

Wij hebben daarom met eene levendige belangstelling het nieuwe 
middel ontvani'-en, hetwelk de heer H. BOURDON voor de beveili-
ging der. vezelachtige zelfstandigheden, als hout, touw en doek, 
ontdekt en voorgesteld heeft. 

Eenige bijzonderheden, aan het door den uitvinder publiek ge-
maakte berigt ontleend, zullen onze lezers in staat stellen, om de 
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Yoordeelci), welke deze Jiierkwaardige bewerking kenschetsen, 
naar verdienste te schatten. 

Het middel door den heer BOURDON beschreven, wordt op eene 
gemakkelijke en min kostbare wijze toebereid en aangewend. 

Voor het hout bestaat het in eene soort van verwing (meer of 
minder doordringende, naar gelang de deelen, die deze verwing 
ondergaan, meer of minder sponsachtig zijn) in eene of meer lagen, 
eerst met kokend looiwater en vervolgens met eene eiwithoudende 
stof, zoo als visctJ jm, traan, enz. . 
: Voor het touwwerk bepaalt het zich tot twee achtereenvolgende 
indompehngen van de draden, eerst in heet looiwater, vervolgens 
daar uit in olie, die met eene zekere hoeveelheid harst, kalk en 
zwavel vermengd is. 

Dezelfde verrigting wordt toegepast op lijnwaad of doek, dat men 
beveiligen wil. Men neemt de draden als zij van de spinbank komen 
en dompelt ze eerst in kokend looiwater en daar uit in de eiwithou-
dende stof. 

Wat gebeurt er bij deze dubbele bewerking en welke is er de 
uitkomst van? De feiten door den schrijver gestaafd, leeren het ons. 

Het water verdampt onmiddellijk en de looistof blijft; de traan, 
ofschoon uit zich zelve vettig en niet opdroogend, wordt door de 
w k i n g van de looistof vast, en droogt alzoo binnen weinige uren. 
Van daar volkomene looijing tot eene zekere dikte; van daar de vor-
ming van een zeer krachtig en in water onoplosbaar omkleedse 
hetwelk van de oppervlakte af, elke oorzaak van ontbinding vernie-
tigt, en het binnenste zoodanig omhult, dat het ontledings-proces 
inwendig niet kan voortgaan. 

Wij zullen niet onderzoeken of deze verklaring op zich zelve alle 
tegenwerpingen oplost, welke het vraagstuk doet ontstaan. In der-
gelijk ondenverp staat het alleen aan de ondervinding eene beslis-
sende uitspraak te doen. 
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.Misschien heeft de heer BOURDON, de bekrachtiging van den tijd 
nog niet voldoende erlangd. Ondertusschen dagteekenen zijne eerste 
'iroeven van het jaar 1850, en hij heeft na twee jaren van beproe-
ving kunnen bewijzen, dat hout, aangedaan met dien witachtigen 
schimmel, welke zich tot op geheele verrotting toe, onophoudelijk 
hernieuwt, onder de werking van het looijen, het nette en schitte-
rende aanzien van gezond en versch gekapt hout hernomen en 
behouden had. Deze waarneming is van gewigt: na een' meer aan-
merkelijk' tijdsverloop gedaan, zoude zij geheel beslissend worden. 
Wat er ook van zij, de heer BOURDON beweert zonder aarzelen, dat 

ê 

zijne behandeling niets van hare krachtdadigheid zal verliezen, dan 
zelfs, wanneer het er op aan komt, om den voortgang van eene 
reeds begonnen ontbinding te stuiten. 

De looijing van het hout, zoodanig als wij die hier beschreven 
lebben, schijnt ons toe voor de beveiliging tegen verrotting der 
eggers op spoorwegen in gebruik, te moeten worden beproefd. 

Alen kan die, voor het overige, in het algemeen, op elke constructie 
toepassen, en voor al zoude men er zich, voor die houten welke aan 
beurtelingsche droogte en vochtigheid bloot gesteld zijn, vanbehoo-
ren te bedienen. 

Laat er ons bijvoegen , dat, ter zee, dit middel waarschijnlijk, 
met zeer goed gevolg, tot wering van den paalworm zoude aan te 
wenden zijn. (1) 

(1) In het tijdschrift voor handel en nijverheid door C. F . DON-
NADUiU, vierde jaarj^ang, 1847, 475, vindt men een zeer be-
lan{;rijk artikel over het looijen van Lijnwaad door MILLET. 

(Noot der Red,) 
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O V E R H E T T U R F S T O K E N , B U S T O O M T Ü I G E I V , 

Dooi\ F l U E D R . B R E ü C L I N . 

Overgenomen uil de ((Zeitmig für Eisenbahnwesen, Dampfsckiffart 

und Dampfmachinenkunde.i) Bandes. Erstes lieft. 

Weimar IS47. 

Niet zonder reden is men beducht geweest dat de voorraad hout, 
welken de bosschen opleveren, door de menig\^uldige stoomtuigen 
en inzonderheid door de locomotieven der ijzeren wegen, ter plaat-
sen waar de steenkolen ontbreken, buiten alle verhouding, ver-
bruikt zoude worden. Deze vrees zal echter door de onlangs 
veelvuldig genomene en met eenen gunstigen uitslag bekroonde 
proeven, bij het stoken der stoommachines door middel van tur 
in al die landen verdwijnen, waar de turf in geene te geringe hoe-
danigheid en hoeveelheid , alsmede op geenen te grooten afstand 
van de plaats der verbruiking voorkomt. Zoo zegt b. v. de heer 
ALBAN in zijn geschrift: « De stoommachine met hooge drukking, 
ROSTOCK en ScinvERiN, 1845, »> onder anderen: «De beste brandstof 
voor stoomwerktuigen is hier in ilechJenhurg de turf. Wij bezitten 
namelijk vele groote veenen die gedeeltelijk nog onaangeroerd lig-
gen en wier uitputting nog in geene eeuwen te vreezen is. Of-
schoon men de Engelsche steenkolen uil de omstreek van iVeiw/Zc 
gemakkelijk over Hamburg, Wismar en Rostock naar hier ontbie-
den kan , zoo stookt men toch in de meeste mijner stoommachines 
t u r f , maar van de beste soort trade lorf genoemd. Deze soort van 
turf wordt in de groeve met water tol eene gelijkmatige brij door-
werkt en getrapt, in vormen als die der tegels gesneden, en ter 
drooging op veen of graslanden gelegd. Men verkoopt deze turf 
gedroogd in stukken van 8 a 9 duim (0.21 a 0.25 el) lengte, 5 a 4 
duim (0.08 a 0.10 el) breedte, en 5 duim (0.08 el) dikte, en be-
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taalt het duizend in do veenen van I fl. kr. tot 1 fl. 48 kr. 
(f '1.40 a f 'Llo) en dikwijls nog duiu-der. Van de beste soort dezer 
turf, welke meerendeels uit plantaardige zelfstandigheden bestaal, 
weegt, door elkander, het stuk of de zoogenaamde zode 1 pond 
(ongeveer l Ned. pond). Zij verspreidt, bij het verbranden, geenen 
zwavelachligen of anderen onaangenamen reuk , geeft volstrekt 
geene slakken , brandt met heldere vlam, en laat weinig, en dan 
nog enkel wille asch, van geringe soortgelijke zwaarte, achter. Deze 
turf geeft eene zeer gelijkmatige sterke hitte, en tast ook de roos-
ters en ketels zeer weinig aan; zoodat roosters van gegoten i jzer, 
bij onafgebroken gebruik niet zelden drie tot vier jaren, en nog 
langer, duren, wanneer de haard altijd behoorlijk zuiver van asch 
en kolen gehouden wordt , terwijl daarentegen volkomen gelijke 
roosters, bij even sterke stoking van steenkolen, binnen een vie-
rendeelsjaars, geheel verteerd waren.)» 

«Naar calorimetrische proeven, welke ik met gezegde turf heb 
genomen, staat haar verwarmingsvermogen lot die der beste Engel-
sche smeedkolen in reden als 0.89 tot 2 , en dikwijls is de verhou-
ding nog gunstiger. Ongelukkig is dergelijke deugdelijke turf niet 
allerwege in onze veenen te vinden; dan veel komt het daar bij 
aan, op de wijze van bereiding. Zoo is de turf door Oost-
Friesche turftrappers hier en daar in Mecklenhurg, door het gewone 
plattreden met onder de voeten vastgemaakte planken, in een en 
vastgezet, daarna in stukken gesneden en gedroogd, ofsc/ioo^ wî  
slechte grondstof bereid, dikwijls beter dan de voortrefrelijksle turf 
(de trade torf) van de besle soorten, die in den natuurlijken staat 
gevonden worden.« 

«Hare uitmuntende eigenschappen bekomt zij waarschijnlijk door 
het ineen trappen en derhalve door eenen zekeren graad van per-
sing, welke haar meer zamen gedrongen maakt.» 

Volgens een uitgebreid opstel, voorkomende in de Wiener Zei-
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iuiujy heeft de heer RKLIEU vele en naauwkeurige proeven genomen 
met het stoken van turf, waar toe hij heeft gebruik gemaakt van 
op de gewone wijze gestokene en gedroogde bergturf van Slemhach 
op de £715 in Oostenrijk. 

Over het algemeen hebben zich daar bij de volgende uitkomsten 
voorgedaan: 

Dat bij het verwarmen van keukens en kamers 2000 tur-
ven, waarvan, daar zij (van Steinhach naar Weenen) bijna 40 
Duitsche mijl (296,000 Ned. el) ver geleverd worden, het duizend 
op S fl. c. m. (f 6.2o) komt te st<aan, eene gelijke werking doen 
als 1 klafter 56 duims (5.45 teerling el) week hout , dat gezaagd 
en gekliefd, te Weenen 14 fl. 6 kr. c. m. (ƒ17.62) kost. 

2°. Eene bijna gelijke uitkomst werd bij de vergelijking met 
hard hout erlangd. Men bevond, namelijk dat 2000 turven als 
brandstof dezelfde werking doen, als l i klafter 50 duims (5.30 
teerl. el) hard hout. Dit werdt bevonden bij proefnemingen op de 
boot Ludw'ig, aan de Beijersch-Wurtcmbergsche stoomboot-maat-
schappij toebehoorende, bij proefvaarten zoo stroom op- als afwaarts, 
tusschen Lrnz en Otlensheini gedaan. Uit hoofde van de groote 
nabijheid der turfveenen kostte het duizend turven aldaar, slechts 
2 fl. 24 kr. (ƒ4.—) terwijl 1 klafter (2.86 teerl. el) hard hout 9 fl. 
24 kr. c. m. (ƒ 11.75) gold. 

In de snelheid der vaart werd geen onderscheid bij het stoken 
van turf en dat van hout of steenkolen opgemerkt. Dit gaf aanleiding 
om ook op andere stoombooten der maatschappij, de eerste vuren, 
ter voortbrenging van stoom met turf te onderhouden, waarvan 
eene aanzienlijke besparing van kosten het gevolg was. Einde-
lijk begon men zelfs op grootere vaarten turf te stoken. Den 
2 Julij 184-5, voer de stoomboot L w t ó j met 14000 turven van 
Lmz af, en bereikte Engelharfszell met deze brandstof, in denzelf-
den tijd als met hout of steenkolen. 

Korten tijd daarna dec<l dezelfde boot de terugvaart van Regensbnrg 
naar Yilshofen met turf, waarvan er 8300 stuks verstookt werden. 
Op de Beijersch-Wurtembergsche-Donau-stoombooten, was tot 26 
October 1 8 4 5 , dagteekening van het berigt van den directeur 
Di!:.>i.MLER, waaraan deze opgaven ontleend zijn, een aantal van 
500000 turven verstookt, en beliep het daardoor erlangde voor-
deel op het hout eene somma van 800 fl. c. m. (ƒ1000). Het be-
rigt bevat niets tegen de turf, dan dat het groote volumen dezei* 
brandstof als een bezwaar bij de beperkte ruimte der stoomschepen 
is aan te merken. Niet te min bestelde die zelfde stoombootmaat-
schappij onlangs een millioen Oostenrijksche bergturven. 

5®. Bij de staande stoommachines in de gaz-fabriek te Weenen, 
bleek dat 5000 turven benoodigd waren, om dezelfde uitwerking 
te doen als met een klafter 56 duims (5.45 teerl. el) week brand-
hout. Eindelijk heeft men bevonden. 

4". Dat bij het gebruik van turf tot stoken van locomotieven, en 
wel bij proefvaarten met de locomotief Baden op den Weener-
Gloggnitzer spoorweg, welke met veranderlijke uitzetting kan wer-
ken , 5000 turven vereischt werden, om dezelfde uitwerking te 
doen als een klafter 56 duims (5.45 teerl. el) week hout. 

Ten aanzien der proefnemingen n®. 5 en 4 , valt evenwel aan te 
merken, dat noch dc locomotieven, noch de stoomketels, voor het 
stoken met turf ingerigt waren, en dat er alzoo, bij eene voor 
deze brandstof geëigende zamenstelling, ongetwijfeld eene veel 
gunstiger uitkomst zoude te verwachten zijn. 

Inzonderheid gaat er een groot gedeelte van de verwarmende 
jcstanddeeleii onbenuttigd verloren, en vervliegt, wanneer de 
zuiging van den luchtstroom zeer krachtig werkt. Dit had juist bij 
de evengemelde machines plaats. 

Intusschen heeft, zelfs onder deze omstandigheden, het gebruik 
der turf geene vertraging te weeg gebragt, uitgezonderd die, welke 

•.O' 

- • / • 

•Af 

- .' * ' ' • « • 

, I ' 

I 



. I 
k 

i; 

i 

ü 
il ' 

f 

i 
k 
I 

II 

1) 
•I 

il !l 
I I 
: i 
I I 

t 
I i|» « » 
II (f 

II 
II 
II 
1! it 
I! 
•t 

ii 
H 
I I 

I I 
( I 
i \ 
: ! 

I 
: ! 
r i i f 

• • I 

1 1 M 
r I I • II 
• • 
i l 
ll • a 
I 
I 
t 

I 
I * !I 
' I 

I 

n 
• 4 

11 
s I. « 
i 
I • I 
I I c 
1 I 
( 
{ 

f 

r 
1 
i 

I i 

r 1 

r l i 
i «M » 

I f r 
: t : l ï 

i ! 1 üî i 
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het gevolg is, -van het, door de spoedige verbranding, vereischte 
gedurig inwerpen van turf, in den vuurliaard der locomotief. 

De 1000 stuks der beste bergturf kosten, uithoofde van hare 
vele en moeijelijk te doorsteken wortelen, in Oostenrijk door elkan-
der van 4-8 kr. tot 1 fl. 12 kr. c. m. ( f l O O a ƒ1.50), terwijl 
daarentegen, in de Donau laagten van , de 1000 turven 
slechts 10 a 15 kr. ligt geld (f 0 .21 a f 0 . 2 5 ) kosten. Laatstge-
noemde soort bevat echter veel leem en bezit daardoor minder 
brandbaarheid. 

In allen geval blijkt, dat bij aldien de ijzeren spoorweg, waarop 
de proeven zijn genomen, digt genoeg had gelegen bij de plaats 
waar de turf gestoken wordt, zelfs bij het verbruik van meer dan 
5000 stuks, in vergelijking van hout of steenkolen, nog voordeel 
zou verkregen zijn; en dat diensvolgens, als de eenige schaduw-
zijde, het menigvuldige opstoken, zoo wel als het groote volumen 
der op de gewone wijze behandelde turf, overig blijft (1). 

Na het hier medegedeelde kan,er derhalve, ten aanzien van de 
bruikbaarheid der turf, voor elke belangrijke verwarming, geen 
twijfel meer bestaan, en in het algemeen wordt zulks ook thans 
minder tegengesproken. Het gebruik van de turf breidt zich echter 
slechts uiterst langzaam uit, gedeeltelijk uit vooroordeel, gedee 
telijk, dewijl aan het bereiden er van in de hoogst rn 
volkomenheid, tot nu toe, onoverkomelijke hinderpalen in den weg 
stonden, welke min of meer oorzaak zi n: ' * 

'1®. Dat de turfzoden, onvolkomen gedroogd, niet kerndroog (dat 
is droog tot in het hart of toi in het binnenste) in den handel 
voorkomen; 

(1) Ook op (ien Aufjsburjj-Donau-AVörther spoorweg is deze be-
sparinfï vaii braiidslof, door het lurfstoken , reeds aanj jewend, en 
zal door p,ebriiik Ie maken van de lurrveenen, in liet llaspdmoos 
en bij Slockhc'm, in de nabijheid van Uchlcnfels, dal [jcbrnik ook 
(ol de nveri(ïe spo(M'we(;en van den staal worden uilfjeslrekt. 
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2 ^ Dat zij bij het vervoer menigvuldig verbrokkelen of zelfs tot 
stof vervallen. 

5«. Dat zij een groot volumen innemen, hetwelk zoo wel de 
vracht duurder maakt, als grootere ruimte ter bewaring vereischt, 
en voornamelijk bij spoorweg-locomotieven en bij stoombooten een 
groot bezwaar oplevert; eindelijk 

4 ^ Dat zij in hare losse toestand de vochtigheid of zelfs den 
regen al te gemakkelijk inzuigen, en daardoor onbruikbaar worden. 

Het is aan deze gebreken alleen toe te schrijven, dat zelfs de 
beste turf, de voorkeur boven het gewoonlijk veel duurder hout 
en de steenkolen, nog niet in die mute geniet, als zij het in verge-
li ü m van elke andere brandstof door hare veel krachtiger wer-J O 

king zou verdienen, bijaldien zij toebereid was in groote stukken, 
die zoo sterk mogelijk ineen gedrukt en kerndroog waren. 

De ontelbare proeven, welke, in bijna alle landen, die turf-
gronden bezitten, genomen zijn, om de turf op eene meer doeltref-
fende wi ze te 'bereiden, zijn helaas, tot nu toe, in het algemeen O ' Ü 

meer of minder mislukt, en echter is iedereen overtuigd, dat het 
middel ter verhelping niet in het rijk der onmogelijkheden ligt, 
maar wel eenvoudig bestaat in het vast en droog persen van de 
turf op het oogenblik der uitgraving. 

Menigen bezitter van turflanden of van industrieele inrigtingen, 
welke veel brandstof vereischen, en turfgraverijen in zijne nabij-
heid heeft, zal het misschien gewenscht voorkomen, bij deze ge-
legenheid te vernemen, dat de werktuigkundige KALBFELL te 
Stutigart eene voordeelige wijze om zamengedrukte turf te berei-
den, heeft uitgevonden. Zijne toestellen bestaan uit twee persen. 
In de eerste wordt de turf in massa geperst, zoodat 10 a 12 stukken, 
die laagsgewijze zijn gestoken, ter grootte van 20 tot 25 vierkante 
voeten (2 a 2 .50 vierk. ellen) en 5 a 6 duim (0.152 0.158 el) 
dikte, gelijktijdig tusschen een houten vlechtwerk worden gelegf 
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Zij worden alsdan aan eene drukking onderworpen, die de turf van 
het grootste gedeelte van haar water ontdoet en haar tevens zoodanige 
vastheid geeft, dat zij in stukken kan doorgesneden worden, van 
de vereischte grootte voor de behandeling met de tweede pers: de 
eei^te pers is wijders zoo ingerigt, dat de gereede massa er ten 
spoedigste uitgenomen en door nieuwe vervangen kan worden; 

. alsmede dat men veel sneller er mede kan werken, dan met de ge-
wone persen met schroeven, getande heugels, wiggen, enz. 

De tweede persing geschiedt met onafgebroken voortwerkende 
drukking. Het werktuig w^ordt door vier man bediend, waarvan 
er drie, het steeds in beweging houden, terwijl de vierde voort-
durend versehe turf inbrengt en de geperste wegneemt. Op deze 
wijze wordt alle drie minuten 6 teerling voet (0.19 teerl. el) in 
stukken verdeeld, zoodat in 12 werkuren 1440, of wegens tijde-
lijke verpozingen, ten minste 1200 teerling voet (58 teerl. el) turf 
bereid wordt. 

Krachtens eenen last van de koninklijke directie der landhuis-
houdkundige vereeniging te Slutlgart, onderzocht eene commissie 
de bewerkinsfs-wi ze van den heer IÜLBFELL en heeft daaromtrent 
bij gemotiveerd verslag verklaard, dat zijne pers eene vernuftige en 
de aandacht verdienende inrigting bezit, en dat wijders zijne wijze 
van turfpersen aan het doel beantwoordt; de commissie acht het 
dan ook wenschelijk, dat de uitvinder zijne denkbeelden, welke 
haar als technisch rijp en wel doordacht voorkomen, in het groot 
moge ten uitvoer kunnen leggen. 
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OVER HET TÜRFSTOKEN BIJ LOCOiMOTIEVEN. 
DOOP. L. KLEIN. 

Overcenomen uit de <tZeUimg für Eisenbahn-rvesen dampfschif-

fahrt und dampfniachinenkundc, Bandes. 

Erstes lieft 1847.« 

Ten gevolge van een daartoe door mij gedaan voorstel, werd ik, 
in het jaar 1844 gelast, om in Deijeren de proeven te herhalen, 
welke ik een jaar vroeger op den Brunswijk-Harzburger spoorweg 
genomen had, met opzigt tot de bruikbaarheid der turf als brand-
stofvoor locomotieven. 

Beijeren bezit geene steenkolen, om ze in ruwen toest;md, of als 
coaks, tot het stoken van locomotieven te gebruiken, en brandhout 
is er in zulk eenen overvloed niet voorhanden, dat men op een' 
genoegzamen toevoer, tegen eenen matigen prijs rekenen kan. 

Daarentecjen loopt de Lodewiiks-Zuid-Noordbaan door landstreken O I « 
welke turf in overvloed bezitten, en het gebruik dezer brandstof br 
de dienst der ijzeren wegen moet in huishoudelijk en staatshuishoud-
kundig opzigt, als hoogst belangrijk, erkend worden. 

Daar te dien tijde de Beijerschc staats-spoorweg nog niet ge-
opend was, werden de proeven op den Munchen-Augsburger-spoor-
weg genomen. De uitkomsten daarvan zijn in het volgende berigt 
bevat, hetwelk ik, den 6 Julij 1844, aan de spoorweg directie te 
Neurenberg aanbood. 

Hierbij wordt aangemerkt, dat al de tot de proefnemingen gebe-
zigde locomotieven, waren voorzien van mijn' bekenden toesic 
tegen het uitwerpen van vonken, en waarvan de deugdelijkheid bij 
iet stoken van turf niet minder bleek dan bij dat van hout. 



28 

BEUIGT aan dc honinklijke spoonveg' 
Directie te Neurenherg. 

Nopens de van hooger hand bevolene en in iMei d. j . op den 
Munchen-Ausburger-spoorweg genomene proeven met het stoken 
van turf, heb ik de eer het volgende te berigten. 

Nadat de nieuwe, in de werkplaatsen van den ridder VONMAFFEI 

vervaardigde en voor den staats-spoorweg bestemde locomotief, 
eenige togten met steenkolen en hout als brandstof, gedeeltelijk met 
ledige, gedeeltelijk met gewone treinen gedaan had, deed men 
den 20 Mei den eersten proeftogt, van Munchen af, met turf. 

Met den voorraad op den tender, werd de weg tot Okhmg 
(5 uren) afgelegd, waarbij echter de stoomspanning zigtbaar afnam. 

Nog minder gunstig viel de proef uit bij de terugreis op den-
zelfden dag. De stoomontwikkehng werd hand overhand slechter, 
zoodat men bij Mering, uur van Augshurg, weder tot het 
stoken van hout, zijne toevlugt moest nemen. 

Den 22 werd de locomotief gesteld voor een' trein van 8 ledige 
wagens en hiermede eene togt van Munchen naar Maisach (6-/3 uur) 
heen en terug gemaakt. Ook deze keer was de uitkomst ongunstig, 
men konde met de gebruikte turf de vereischte hoeveelheid stoom 
van de noodige spanning niet bekomen. De gezamenlijke proeftogten 
met de nieuwe locomotief gedaan, zijn bijgewoond door den heer 
EXTEU, machinenmeester van den koninklijken staats-spoorweg. 

Om zekerheid te erlangen aan welke omstandigheid de ontoerei-
kende stoom-ontwikkeling was toe te schrijven, of 

a. aan de hoedanigheid der turf; 
b. aan de te groote wijdte der blaaspijp, of 
c. aan eene verkeerde wijze van stoken, 

stelde ik voor, om de begonnen proefnemingen eenen tijd lang voort 
te zetten met de locomotieven der Munchen-Ausburger spoorweg-
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maatschappij. Men had daarbij het voordeel het verbruik van hout 
f 

en steenkolen dezer machines te kennen, en derhalve, ter verge-
lijking der betrekkelijke kosten van stoking met verschillende brand-
stoffen, naauwkeuriger te weten, waar aan men zich houden konde. 

De technische beambten der koninklijke spoorweg-directie ver-
eenigden zich met mijn voorstel en de heer VON i\LVFFEI stond in 
naam der spoorweg-directie de voortzetting toe der proefnemingen 
met de locomotieven der maatschappij. 

De eerst volgende proeftogt vond hier op den 25 Mei plaats. De 
hiertoe gebezigde locomotief Jwno, met 11 duim (0.28 el) cilinder 
en 16 duim (0.40 el) slag, onderging volstrekt geene verandering; 
vuurrooster, blaaspijp en schoorsteen, bleven zoo als zij bij het 
stoken van hout waren. Een ledige trein van 7 wagens werd tot 
Maisach (6^3 uur) voort getrokken, en geheel op dezelfde wijze ge-
stookt als vroeger bij de nieuwe locomotief was geschied. De stoom 
daalde van 50 tot 15 pond spanning (ongeveer van 5 t o t l a t -
mospheer). Bij de terugreis echter werd de wijze van stoken ver-
anderd, en het vuur zoo laag mogelijk gehouden, zoodat de brandstof 

en rooster slechts met eene laag van omstreeks 9 duim (0.25 el) 
bedekte. Nu bleek het dat de geheele hoeveelheid tnrf in den vuur-
haard in levendigen gloed onderhouden werd en met schoone heldere 
vlam brandde. De stoom-ontwikkeling ging onvergelijkelijk beter 

é 

van de hand; de stoomspanning bedroeg gedurende de geheele 
terugreis 40 a 50 pond op den vierkanten duim (ongeveer 5 
atmospheren). 

Deze togt bewees reeds genoegzaam, en de latere togten hebben 
het nog meer bevestigd, dat de ongunstige uitslag der vroegere 
proefnemingen, noch in de hoedanigheid der turf,, noch in de 
afmeting der blaaspijp, maar enkel en alleen in de wijze vau 
stoken, zijnen grond had. Zoo lang men den vuurhaard geheel 
met turf aanvulde, en altijd eene groote hoeveelheid in eens na-
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stortte, geraakte de bovenste kiag turf slechts langzaam in gloed, 
en gaz met andere nog niet ontbondene deelen werden onver-
brand door de pijpen weggevoerd. Dit werd ten duidelijkste aange-
toond door de omstandigheid, dat het in de rook-kast voortdurend 
brandde, bijzonder wanneer aldaar de klep geopend en vrije toe-
gang aan de lucht verschaft Averd. Lag daarentegen, zoo als het bij 
den laatsten togt van Meisach naar Miinchen, het geval was, de turf 
slechts in eene dunne laag op den rooster, en geschiedde het aan-
vullen slechts met geringe hoeveelheden, zoo was de verbranding 
zoo spoedig en volkomen, als men het maar wenschen konde. 

Het regenachtige w'eder dat zich nu instelde, en gedurende ver-
scheidene dagen aanhield, verhinderde de voorzetting der proefne-
mingen tot den 28 Mei. Op dien dag bragt de l o c o m o t i e f , den 
uit 12 wagens bestaanden gewonen trein ï\m Aiujshurg m den daar-
toe, voor de gewone dienst, bestemden tijd. Terstond, na het af-
rijden begon het nogmaals teregenen, en ofschoon de turf op tender 
en wagens, gedurende den geheelen togt, aan de nattigheid blootge-
steld bleef, liet evenwel de stoomontwikkeling niets te wenschen 
over. Het vuur werd , even als bij de togt van den 2 5 , voort-
durend laag gehouden en de turf slechts in kleine hoeveelhe-
den , van 60 tot 80 stukken te gelijk, in den vuurhaard ge-
worpen . 

Bij de terugreis, om 5 ure in den namiddag, was de loco-
motief Mars aan de beurt, en de trein bestond uit 14 beladene 
wagens, hetwelk, naar het zeggen van den machinist, meer was 
dan deze machine met de vereischte snelheid kon uitvoeren. Zij is 
namelijk de zwakste locomotief op den spoorweg, naar dien zij 
11 duims (0.25 el) cilinders, en 16 duim (0.49 el) zuigerslag heeft 
en daarbi slechts van eenen zeer kleinen ketel is voorzien. Voor 
hel doel der proeven, w;is dit echter in zooverre eene gunstige 
omstandigheid, wijl hierl)ij bepaald konde worden, hoe de stoom-
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ontwikkeling geschiedde, wanneer men de locomotief met haar ge-
heel vermogen deed werken. 

De togt ging ook inderdaad zeer langzaam. Men legde den weg 
tot Najinlwfen ( 7 | uur) met het gewone oponthoud, in 1 uur 50 
minuten af. Het ontbrak echter nimmer aan stoom, die bijna aan-

' V 

houdend door de veiligheidsklep werd afgeblazen. 

Hierbij is in het oog te houden, dat de spoorw^eg van Atigshurg 
tot Hattenhofen op 7 uur afstand ongeveer 258 voet (81.55 el) 
klimt en dat de grootste rijzing op eene doorgaande lengte van een 
uur 1 : 2 8 0 bedraagt. 

Bij het afrijden van Nannhofen tot Meisach was de stoomont 
wikkeling minder goed- , hetwelk daaraan mag toegeschreven 
worden, dat er eene partij der door den regen nat gewordene turf, 
in den vuurhaard kwam. Uit vrees, dat de vertraging nog grooter 
mögt worden, w^erd van Olching af, met hout gestookt. Den weg dien 
de machine, dezen dag onder het stoken van turf in regelmatige 
dienst, aflegde, bedroeg diensvolgens 28 uren. 

Eene derde togt met den gewonen trein had plaats den 51 Mei 
des avonds, van München naar Aiigshurg De locomotief il/ercwr, 
met 12 duims (0.50 el) cilinders en 18 duim (0.45 el) zuigerslag, 
bragt den trein, die uit 8 wagens bestond, in 2 uren r\m Augsburg, 
Dezelfde machine deed den volgenden togt van Augsburg naar 
München den 1 Junij des morgens, met 14 wagens. Eindelijk werd 
den volgenden avond de laatste proeftogt van München naar Augs-
burg , met de locomotief Juno ondernomen, welke den weg met 11 
wagens, in den gewonen tijd van 2^ uur aflegde. Ook gedurende 
de drie laatste, gedeeltelijk onder hevigen wind en regen, gedane 
togten, op den 51 Mei en 1 Junij, had de stoom-ontwikkeling naar 
wensch plaats, even goed als bij iet stoken met hout, zoodat ik het 
niet noodig achtte de proeven nog verder voort te zetten. 

Uit hot aangevoerde blijkt, dat de locomotieven des München-

n 
V 
r 

s t 



i 
t 

I. 
I 

( • 

r 
b -

.k 
f 
* 

t 

i. R ) l { 

r. 

» • 
f 

7rl 

Augsburger spoonvegs, onder hei stoken van Lurl', in de gewone 
dienst der treinen, en met meer of minder zware treinen, bij on-
gunstig weder, 77 uren afgelegd hadden, zonder dat zich hierbij, 
met opzigt tot de stoomontwikkehng, eenige vertraging had voorge-
daan. Deze uitkomst bevestigde mijne proeven, in October des vo-
rigen jaars op den Brunswijk-Harzburger-spoorweg omtrent het turf 
stoken genomen, zoo zeer, dat ik in het minst nietschroomen 
zoude de exploitatie van eenen ijzeren spoorweg te aanvaarden, 
zonder eenig ander stookmiddel te hebben dan turf. 

De turfsoorten tot de proefnemingen op den Munchen-Augsburger-
spoorweg gebruikt, waren dezelfde als te äknchen en te Augsburg 
gewoonlijk ter markt gebragt worden, (bruine turf.). De Munchen-
sche (van LOCHIIAUSEN) , welke voor 2 fl. 42 kr. (ƒ2.75) per 1 0 0 0 

aan het station van den spoorweg geleverd werd, is minder vast 
en ontvlamt gemakkelijker dan de Augsburgsche, die iets zwaar-
der is, en meer asch achterlaat. In Augsburg kost het duizend 2 fl. 
18 kr. (/•2.54.) 

Het doel der proefnemingen op den Munchen-Augsburger-spoor-
weg, was niet alleen om te bepalen of de in Beijeren voorhanden 
zijnde turfsoorten, tot het stoken van locomotieven geschikt zijn, 
maar om tevens ten naasten bij te bepalen hoe hoog de kosten van 
stoken, met deze brandstof komen zouden. Het is derhalve noodig 
over de hoeveelheid turf te spreken, welke op de gedane togten, tot 
het stoken der locomotieven verbruikt werd. 

De toestand, waarin deAugsburgscheturfaanhetstationvanden 
spoorweg geleverd werd, maakte eene juiste berekening van de 
hoeveelheid bij de afzonderlijke togten verbruikt, onmogelij 
Slechts een klein gedeelte werd in heele turven, doch meer dan 
drie vierde deelen in kleine stukken en in stof verstookt. Het eenige 
middel zoude nog geweest zijn het wegen van de turf, wanneer het 
nat worden er van had verhinderd kunnen worden, en wanneer 
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men ook niet in het oog had moeten houden, dat van het stof slechts 
een gering gedeelte mede verbrandde, terwijl het grootste gedeelte 
daarentegen ongebruikt door den rooster viel. 

Onder deze omstandigheden was mij slechts eene benaderende 
schatting van de hoeveelheid nuttig verstookte turf mogelijk, en 
wel daardoor, dat ik het aanüil bakken vol turf aanteekende, welke 
de stokers, gedurende den togt, in den vuurhaard wierpen. Er 
werden namelijk tot het stoken, in plaats van schoppen twee half-
ronde bakken van plaatijzer gebruikt, welke te zamen omstreeks 
40 turven bevatteden, en telken male vooraf gevuld werden, opdat 

•ci 
de deur van den vuurhaard bij het indoen van turf niet lang be-
hoefde open te staan. Drie of vier zulke bakken vol turf, 60 tot 80 
stuks, werden gewoonlijk te gelijk in den vuurhaard geworpen. 

Het zal weinig van de waarheid afwijken en eer te veel dan te 
weinig gezegd zijn, wanneer ik opgeef, dat gemiddeld voor eenen 
togt tusschen Munchen en Augsburg 5506 stuks turf, of 200 stuks 
per uur wegs, verbrand zijn geworden. Het gewigt van 1000 stuks 
kan gemiddeld op 850 pond (476 Ned. pd.) aangenomen worden. 
Diensvolgens werd per uur wegs 170 pond (95 Ned. pd.) en 
voor eenen geheelen togt 2800 pond (1568 Ned. pd.) turf ver -
brand. Hierbij is het aanmaken der vuren van de locomotieven, 
waartoe telkens hout gebruikt werd, niet in rekening gebragt. 

In het verslag der directie van den Munchen-Augsburger spoor-
weg, van den 14 December 1845, wordt vermeld dat de locomo-
tief voor eiken togt van l ö ' / . uur tusschen Munchen en Augsburg, 
gemiddeld l ^ ß klafter van 144 Beijersche kubiek voet, (4.15 
teerl. el) brandhout heeft verbruikt. Rekent men nu voor het aan-
maken /̂g klafter minder, zoo blijft voor den eigenlijken togt een 
klafter (5.57 teerl. el) en men had 

1 klafter hout = 5500 stuks = 2800 pond turf (of 5.57 teer-
ing el = 1568 Ned. pd.) 
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Om eene vergelijking lussclien turf en steenkolen te kunnen 
maken, is het noodig terug te gaan tot den tijd toen de locomotie-
ven van den Munchen-Augshurger spoorweg, nog met steenkolen 
gestookt werden. 

Toen verbruikten de locomotieven door elkander 9 centenaar 
(504 Ned. pd.) kolen voor eiken togt over de geheele lengte des 
wegs, waarbij het aanmaken der vuren van de locomotieven niet 
gerekend is, hetwelk gelijk thans per togt ongeveer Vo klafter hout 
vereischte. 

Diensvolgens zijn: 
n 

9 Centenaar steenkolen = 1 klafter brandhout = 3300 stuks 
turf = 2 8 0 0 pond turf; of 1 centenaar steenkolen = 367 stuks 
turven = o i i pond turf (of 56 N. p. steenkolen = 367 stuks tur-
ven = 174 Ned. pd. turf). 

Het verwarmings-vermogen van het hout, wordt in het alge-
meen grooter bevonden, dan het zich, volgens de ervaring op den 
Munchen-Augsburger spoorweg voordeed. 

Op de Keizer Ferdinand's Noordbaan b. v. vond men 1 klafter 
(3.57 teerl. el) week hout = 1214 pond (680 Ned. pd.) coaks. 

Dan in allen geval mag men de gewone maatstaf van '10 cente-
naar (560 Ned. pd.) steenkolen = 1 klafter (3.57 lecrl. el) hout, 
ook hier als grondslag aannemen, waaruit volgt 1 centenaar (56 
A^ed. pd.) s t eenko len=330 stuks t u r f = 2 8 0 p. (157 Ned. p.) turf. 

Vergelijkt men de hier opgegevene verhoudingen met die, welke 
uit de proefnemingen op den Brunswijkschen spoorweg voort-
vloeijen, en met die welke men gewoonlijk in natuurkundige wer-
ken aantreft, zoo ziet men dat in het tegenwoordige geval, het 
verwarmings-vermogen der turf zeer laag berekend is (1). D e b c -

( l ) Volgens dc opgave van KARMABScn, in de mededeclingen van 
de industrie vereeniging voor het koningrijk/Zanovcr, kan gemiddeld 
1 klafler (3.57 teerl. el) greenen hout , = 2500 p. (UOO Ned. pd.) 
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sparing, aan de invoering van het turfsteken, op den Beijerschen 
Staats-spoorweg verbonden, zal derhalve in geen geval geringer, 
maar veel eer aanzienlijker zijn, zoo als uit de volgende berekening 
blijkt. 

ii 

Zij de prijs van 1000 stuks turf tot aan het station van-den 
spoorweg in Aiigshnnj geleverd 2 11. ([2.04); zoo kosten 330 stuks 
40 kr. (/ '0.68), terwijl l centenaar (56 Ned, pd.) steenkolen van 
gelijk verwarmings-vermogen, wel voor niet minder dan 1 fl. 40 kr. 
( /1 .70) te bekomen zal zijn (op den Munchen-Augsburger spoorweg 
vwamen de 56 Ned. pd. steenkolen op ƒ l . 7 3 ^ ) Men bespaart 
alzoo door het stoken van turf, tegen het stoken van steenkolen, 
60 pCt. of Vs der uitschotten. Geringer is de besparing bij verge-
ijking met het hout. Want komt een klafler (3.57 teerl. el) hout, 

met de gereedmaking in Awjshmj op 9 fl. (ƒ9.18), zoo kost daar-
entegen het equivalent aan turf tot 2 fl. (ƒ2.04) het duizend, 
3 .3 X 2 = 6 n. 36 kr. (ƒ6.73) of omtrent 2 6 ^ , pCt. minder. 

De uitslag der van hooger hand bevolene proefnemingen, op den 
Munchen-Augsburger spoorweg, laat zich in het volgende overzigt 
te zamen vatten • 

I 

1®. Dc turf zoo als die bij MuiKlien, Augsburg en andere plaat-
sen in Beijeren voorkomt, is ter stoking van locomotieven volkomen 
geschikt. Wordt er bij het stoken de vereischte oplettendheid ge-
bruikt , en inzonderheid gezorgd, dat er nooit eene te groote hoe-
veelheid turf op den rooster ligt, en dat het aanvullen zoo gelijk 
mogelijk en niet in te groote hoeveelheden plaats vindt, zoo ge-
schiedt de stoomontwikkeling even goed als bij de houtstoking. 

turf aangenomen worden , terwijl hier 2800 pond (1568 Ned. pd.) 
zijn opgegeven volgens BERTIIIER (A7males de chimie et dcphysique) 
zal , wanneer het absoluut verwarmings-vermogen der zuivere 

t 

koolslof = l i s , die der bruine turf = : 0 ,43 , en die der steenkolen 
0,690 lot 0,935 bedragen. Alzoo was turf: slcenkolcn = 0 , 4 3 :0,935 
(hel hoogste cijfer genomen) = 1 : 2 . 1 7 cn niet = 1 : 2 , 8 S zoo als 
hier boven opgegeven is. 

é 
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üe locomotief met turf gestookt zal gelieelhetzelfdekunnen doen, 
als bij het gebruik van steenkolen, coaks, of hout lot brandstof. 

Er zijn voor het stoken met turf, geene veranderingen of 
wijzigingen aan de locomotieven noodig, anders dan die, welke ook 
het stoken van hout vereischt. Deze aanmerking geldt inzonderheid 
voor den afstand der rooster staven, de wijdte der blaaspijp, en 
den toestel aan den schoorsteen ter beletting van het vonken sprei-
den. Wenschelijk is daarentegen eene grootere tender ruimte, 
opdat de benoodigde hoeveelheid turf voor eenen längeren rid vol-
doende zij. Ook moest de tender bedekt kunnen worden om de 
turfvoer nattigheid te beschutten. Wat het stoken betreft, dit was, 
wel is waar, op de wijze bij de proefnemingen gevolgd aan geen 
bezwaar onderhevig; evenwel blijft het nasporen van de beste 
manier, aan eene langere ervaring overgelaten. Ik zoude mij ver-
oorloven j o o r te stellen, dat er eene proef genomen werd, met 
grootere stukken turf, zoo wat van de grootte der stukken hout, 
welke voor het stoken der locomotieven gebruikt worden, dat is 
lang 13 duim (0.58 el), breed C ä 8 duim (0.15 a 0 .20 el), dik 5 
duim (0.07 el). 

Het stoken zou alsdan volmaakt zoo als met hout kunnen geschie-
den. Daar de turf, bij gelijk volumen, bijna even zoo veel verwar-
mings-vermogen als het weeke hout bezit, zoo kon dit wel de 
geschiktste wijze van stoken zijn. 

O®. Uit een huishoudelijk oogpunt beschouwd, is het voordeel 
der turf-stoking op de Beijersche spoorwegen^ zeer aanzienlijk. 
Wordt de prijs van 1000 stuks of 850 pond (4-76 Ned. pd.) turf 
tot 2 fl. (ƒ2.04) aangenomen, zoo is het stoken van turf in de 
omstreek van Atigshurg GO pCt. minder dan dat van steenkolen, 
en bijna 27 pCt. minder dan dat van hout. Gelijke en misschien 
nog grootere besparingen zoude het stoken met turf te weeg bren-
gen in andere streken die door den spoorweg worden doorsneden 
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en w^aar turf in overvloed aanwezig is. Ik houd het voor overbodig, 
hier ook van de voordeden te gewagen, welke de invoering van 
het turf-stoken op den Rijks spoorweg, in staatshuishoudkundi 
opzigt aanbrengen moet en de omstandigheid dat men in deze ge-
wigtige behoefte der ijzeren wegen geheel onafhankelijk van het 
buitenland zijn zoude. 

» 

Het is nog niet lang geleden dat op de Europesche spoorwegen, 
de invoering van het hout stoken zeer gi^oote bezwaren ontmoette, 
en tegenwoordig worden in Dmtschland alleen, meer dan 121 loco-
motieven (1) met hout gestookt. 

Ik spreek naar mijne innige overtuiging, wanneer ik beweer 
dat het turfsteken eene gelijke toekomst'te gemoet gaat. 

Januar ij 1846. I I . K L E I . ^ . 

(1) Het aanlal locomotieven, welke thans \n Duitschland met hout 
gestookt, en te dien einde met den toestel van K L E I N , legen het 
vonken spreiden zijn voorzien, bedraagt len naasten bij 200. 

» 

(Noot der uZeitnufj fur E, undz,))) 
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HYDRAULTSCLLE D O M M E K R A C H T . 

(Ilydraulk lifting Jack.) > - v : 
Overgenomen uit «the Civil Engineer and Architects Journalt) 

Julij 1848. 

In het eerste stuk, pag. 56, gaven wij eene korte aankondiging 
van dit werktuig; wij zijn thans in staat daarvan eene schets mede 
te deelen. .• 

I 
'a 
1 

•ii 

l» . « ^ > . > • 

^ r ' J 

I 

A 

w 
S 

f.ctcdrml op der tvarc tjrootle 
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A is eene holle bak, die dc basis van dc dommekracht en tevens 
• • •• • % - ' • 

en reservoir voor het water is. 
B is de cihnder; 
C de ram; 
D de pomp; 
E de dompelaar; 
F de schuif; 
G de hefboom van de pomp; 
H een kegelvormige stop; ' 
I eene kleine luchtkraan. 
Voor dat men de dommekracht gebruikt, wordt de stop H digt 

^ 

gesloten, en de luchtkraan I geopend. 
Als het noodig is, het gewigt te doen dalen, moet de stop H los-

gemaakt worden. 
Waanneer men de dommekracht niet gebruikt, moet de luchtkraan 

12:esloten worden. 
waanneer het water te laag komt, moet de kraan I er uit geno-

men en de bak gevuld worden. 
De ram kan met de hand naar beneden gedrukt worden, wan-

neer de stop H los is. 
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OVER DE TOEPASSING DER BEELDHOUWKUNST EN H E T 

GEBRUIK VAN GEBEELDHOUWDE VERSIERSELEN TiN DE 

BOUWKUNDE, DOOR H. B. GARLING. 

Overgenomen uil liel Civil Engineers and Architects Jouriial, 

van Julij 1848. 

In de vergadering van het Koninklijk Instituut van Britsche Ar-
chitecten van den 29 Mei, werd het volgende stuk voorgedragen: 
iProeve over de toepassing der heeldhouwkumt en het gehruik van 
gebeeldhouwde versierselen in de bouwkundey en over de grondregelen 
welke in acht moeten genomen worden, bij hunne aanwending in 
gebouwen in het algemeen, zoowel wat de schoonheid der vcrsieting, 
als wat het eigendommdijke van den stijl betreft,y^ door den heer 
H. B. GARLLXG; waarvoor de zilveren medaille van het Instituut 
werd uitgereikt. 

Wanneer men door het bestuderen van eenen enkelen tak der 
schoone kunsten, tot de beschouwing geraakt, hoedanig twee of 
meer dier takken tot een enkel voortbrengsel te vereenigen, om de 
grootste uitwerking daar te stellen; — door hun onderling verband 
na te gaan; de middelen waardoor het effect door den eencn voort-
gebragt, gewijzigd wordt door zijne aanraking met den anderen, 
en de bronnen, waaruit onze denkbeelden van schoonheid of groot-
heid bij elk hunner voortvloeijen, — kunnen wij niet nalaten de 
groote en bewonderingswaardige overeenkomst op te merken, welke 
er tusschen alle takken der schoone kunsten bestaat, hetzij door de 
indrukken welke zij op den geest uitoefenen, of door de middelen, 
waardoor deze indrukken verkregen worden. Wij vinden dat, hoe-
wel zij door verschillende zintuigen tot onze verbeelding spreken. 
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of langs verschillende wegen hunne indrukken op onzen geest over-
brengen, zij echter hunnen invloed op dezelfde gevoelens uitstorten, 
als het ware dezelfde snaren aanroeren, en door alleen in vorm 
verschillende oorzaken, eigenlijk dezelfde uitwerking voortbrengen. 

Hetzij bouwkunde of beeldhouwkunst, schilderkunst, muzijk of 
poëzy onze aandacht boeit, het is alles de uitdrukking van een en 
hetzelfde gevoel, de zamenvoeging en schikking op de best uitko-
mende wijze, het vormen en als het ware zelfstandig maken van die 
gedachten en denkbeelden, waaruit voor ons de indrukken van het 
schoone en verhevene ontstaan. 
i Hoewel wij bij allen dezen gemeenen oorsprong en dat doel ont-
dekken , is echter bij sommigen deze verwantschap in het oog loo-
pende, en de hulp die zij elkander wederkeerig verleenen, zoo die 
met verstand aangewend wordt, natuurlijker en van meer uitwerking. 

Indien wij dus bij de symetrie en de evenredigheid der bouw-
kunst, de smaakvolle afwerkingen en vloeijende lijnen der beeld-
louwkunst voegen, of de rijke verscheidenheid der versierselen 
van de schilderkunst, dan verhoogen wij de waarde van iedere 
kunst op zich zelve, door haar de geschikste plaats en met het 
geheel, den best overeenkomenden vorm te geven. 

Het is voor den kunstenaar een voornaam zoowel als belangrij 
schouwspel, te zien, hoe de architect en de beeldhouwer hunne 
werkzaamheden met den besten uitslag kunnen vereenigen en welke 
regels zij in de behandeling van elk onderdeel der kunst moeten in 
acht nemen, om eene gezamenlijke indrukwekkende uitwerking 
voort te brengen. 

Vangen wij ons onderzoek aan, met de beschrijving van de eigen-
aardige karaktertrekken der verschillende stijlen der kunst, naar-
mate elke oprees uit de grondstoffen, daartoe door zijn' voorganger 
nagelaten, dan houdt de kolossale architectuur der Egj'ptenaren ons 
het eerst bezig. De eigendommdijke vormen dezer buitengewone 
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gebouwen zijn te wel bekend, om daarvan eene beschrijving te 
geven; voor der oudheidkundigen onderzoek mogen zij belangrijk 
zijn, en in andere punten rijk voor overdenkingen en herinnerin-
gen; aan den kunstenaar bieden zij weinig stof voor studie aan, 
veel minder tot navolging of voorbeeld. Wel zijn de zaden van 
schoonheid en evenredigheid volgens zekere bijzondere manier van 
versiering en regelmatige rangschikking der verschillende deelen 
aangelegd; en is zelfs een zekere indruk van grootheid verkregen; 
de uitwerking zijnde van de reusachtige afmetingen-, zoowel van de 
deelen als van het geheel, maar zij vertoonen eenen stijl, tot een 
bepaald doel gedwongen, zoo beperkt in zijne hulpbronnen, en zoo 

ebonden door bijzondere denkbeelden en voorschriften, dat zijn 
vooruitgang tot voorbij eene zekere grens belet werd, en eene vol-
maakte afdruk daarstelde van den maatschappelijken toestand van 
het volk, waarbij hij ontstond. 

Wenden wij ons van Egijpie naar Griekenland, (waar uitgezochte 
verfijning van smaak en gevoel verbonden waren aan een maatschap-
pelijken toestand, die meer aan den vooruitgang was toegedaan, dan 
in de vorige landstreek), dan vinden wij, dat de vermogens van den 
kunstenaar met kracht aangToeijen, èn door de aanvragen om zijn 
werk, èn door het doel dat men daarmede voor oogen had. Bezield 
met hel voornemen om schoonheid daar te stellen door met oordee 
berekende verdeelingen en met smaak aangebragte versieringen, en 

% 

grootheid en waardigheid door eenvoudigheid der enkele gedeelten 
en regelmatigheid van teekening, in stede van door reusachtige af-
metingen , zoo merken wij zelfs in hunne eerste voortbrengselen de 
zaden op van die volmaakte kennis van alle hulpbronnen der kunst, 
die langzamerhand ontkiemden en zich oplosten indeonovertrenblijke 
irewrochten uil de li den van PEUICLES. O ^ 

Daargelaten de waarde van elke kunst in het bijzonder, zoo wordt 
onze aandacht reeds aanstonds geboeid door de regelen, welke de 
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Grieken in acht namen bij de vereeniging van beeldhouwkunst en 
bouwkunst in een en hetzelfde kunstwerk. Hetzii ze de smaakvolle 

t l 

beelden of anderzins op de voetstukken leverden, of de leegten 
van het frontispice, of van de tusschenruimten van het Dorische 
tafelement vulden, of de muren met lange opvolgende met zorg uit-
gewerkte friezen versierden; overal zien wij hoe bewonderenswaar-
dig de gebeeldhouwde bijvoegselen de voltooijing van het geheel 
bewerken, elke ledige ruimte met rijke en passende versierselen 
vullen en de meer regelmatige vormen der bouwkunde opluisteren 
door de aangenaamste verscheidenheid van lijnen; een dichterlij 
gevoel over het geheele werk uitstorten, en in groote mate mede-
werken om het doel te bereiken, dat de bouwmeester zich had 
voorgesteld. 

De grondregelen door de Grieksche kimstenaars gevolgd in de 
3ehandeling en de toepassing der beeldhouwkunst, bragten over 
iet algemeen het beste tijdperk van klassieke bouwkunst voort. 

De triomlbogen, tempelen en andere gedenkteekenen der oudheid 
zijn vooral daarom belangrijk, dat zij de plannen en denkbeelden 
van de bekwaamste en oordeelkundigste meesters aan toonen. De 
praalgraven van HALICARNASSÜS, van llADRiANUsen van AUGUSTUS, 

de kolommen van ANTO.MNUS en van TRAJANUS, de triomfpoorten 
op de Y\a Sacva of den Heiligen Weg, kortom de gedenkteekenen 
van eiken aard, vertoonen, wanneer men ze opmerkzaam beschouwt, 
een volkomen aan het doel hunner oprigting passenden stijl: wil men 
echter de denkbeelden der ouden in onzen eigenen tijd overbrengen, 
dan moet men wel in het oog houden, welke bijzondere omstan-
digheden hen tot de keuze leidden van de door hen aangenomene 
vormen en schikkingen. Door het vervallen der kunst omstreeks 
den tijd van den ondergang des Uomeinschen Rijks, werd de 
afwijking van de echte grondregelen zigtbaar in alle onderdeden 
der kunst, bi zomliM' echter in do beliahdèliu!; dor n'obeddhouwde 
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versierselen;—hun wulpsche stijl en overlading met ornamenten 
(welke soms bijzonder lomp en onsmaakvol w'aren) vernietigden 
de rustigheid en kuische eenvoudigheid, waardoor de w\are grootsch-
heid van stijl zoo bijzonder gelukkig wordt aangetoond in werken 
van een beter tijdvak. Merkwaardige voorbeelden van deze mis-
bruiken \indt men in de latere voortbrengselen der Romeinsche 
bouwkunde, vooral in de badhuizen en nog meer in de pracht-
volle bouTOllen van Balbek en van Palmyra. 

De staatkundige beroeringen, welke eenige eeuwen lang de we-
reld beheerschten, stortten elke klasse van fraaije letteren en eiken 

' O 

schijn van kunst zoo diep in barbaarschheid en onkunde, dat 
men ter naauwmood eenig kunststuk, den naam waardig, kan 
aanwijzen. 

Deze vernietiging der kunst schijnt geheel voltooid te zijn in een 
tijdperk, toen de grondregels van den goeden smaak verlaten, 
en zijne voornaamste voorschriften geheel over het hoofd gezien 
zijnde, alle hoop op verderen vooruitgang moest opgegeven worden; 
hoe w'el dus voor eenigen tijd de kunst geheel verloren was, heeft 
juist deze omstandigheid den weg gebaand tot hare wedergeboorte 
op betere grondslagen in een volgend tijdperk. 

Alle later aangenomen regelen van schoonheid en valsche denk-
beelden van pracht en grootschheid waren zoo doende vernietigd; 
en het gemis van voorschriften noodzaakte dus den kunstenaar terug 
te keeren tot de studie der natuur, de eenige bron waaruit hij in 
vroegere tijden kon - doch waaruit hij in eiken tijd moet - putten, 
hoedaniq: hi' ook zijn smaak of oordeel zoekt te vormen, of onder-
vinding tracht op te doen uit het werk van anderen; aan deze na-
tuurstudie alleen moeten wij de helderheid van gevoel en de kracht 
van bevatting toeschrijven, welke men in de eerste voortbreng-
selen van kunst en litteratuur o p m e r k t , en waarnaar wij te ver-
geefs sl reven zoodra het maatschappelijk gevoel meer verfijnd en 
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minder krachtig, en zijn toestand kunstiger en zamengestelder 
zijn geworden. De kunst neemt onvermijdelijk den toon en de uit-
drukking aan van den lijd waarin zij bloeit; de kunstenaar ver-
mag niets tegen dien invloed, die den dampkring vormt waarin 
hij ademt; en zijn geest ontleent geheel daaraan zijne denkbeelden: 
de ondervinding van woegere tijden leert zulks zonder uitzondering 
en het karakter der kunst in den tegenwoordigen tijd bewijst het. 

Zoodra de kunsten weder trapsgewijs oprezen uit de duisternis, 
waarin zij begraven w\aren, en zij onder eene bescherming werden 
aangekweekt, w'elke bijzonder gunstig op de uitbreiding harer ver-
hevenste krachten werkte, hernamen zij in de maatschappij haren 
waren stand en oefenden haren regtmatigen invloed weder uit; en 
terwijl de gedenkstukken der klassieke kunst spoedig in puin 
vielen, verrees een andere bouwstijl, gegrond op regelen van 
constructie en te zamenstelUng, bijna zoo verschillend met die 
der klassieke kunst, als de bron waaruit hij ontsprong, het doel 
waaraan hij gewijd was en het karakter van den tijd en van 
het volk waarin hij ontstond. De gebeeldhouwde bijvoegselen 
zi n niet minder verschillend in karakter als de bouworden, 
waarmede zij verbonden werden. Deze ornamenten (meestal van 
eene krachtige goed gekozene teekening, voornamelijk bestaande 
in afgezonderde stijve en gedwongene figuren, meer volgens over-
eengekomene en voorgeschrevene denkbeelden van verwezenlij-
king dan volgens kunstmatige regelen verdeeld en aangebragt,) 
geven meer een indruk van geheimenissen of bepaalde voorstellin-
gen dan van eene vereeniging van schoonheid en goede uitwerkin-
gen ; als een der meest sprekende voorbeelden hiervan, kan men 
de fronten noemen der hoofdkerken van Welk en van Exeler, Zoo 
ontmoeten wij in de gebeeldhouwde versieringen der middeleeuw-
sche bouwkunst een' in zijn karakter te veel onderworpen, in 
zijn doel te veel beperkten, en door zijne voorgeschrevene vor-

i 
. t ' 

i 



1 fS 

'f 

r 
*k 

L . 
w-

46 

men te veel gebondenen kunststijl, om een onafliankelijk stand-
punt aan te nemen; zijn. voornaamste doel is zoo veel moge-
lijk een godsdienstig gevoel door de eenvoudigste vormen aan 
te duiden. Op den dusgenaamden Renaissance-stijl zijn echter 
deze aanmerkingen minder van toepassing; immers deze ver-
eenigde de verhevene uitdrukking der oudheid met eene oordeel-
"Lundige volmaking, en vormde aldus een geheel van bijzon-
dere schoonheid en bevalligheid. In de herleving van den klas-
sieken stijl in Ilalie, ontmoeten wij in het behandelen der ver-
eeniging van bouwkunde en beeldhouwkunst, de inachtneming 

i V _ der zelfde regelen, die de kunstenaars der klassieke tijden vo 
den; doch met meer verfijnd gevoel en volmaakter smaak uit-
gevoerd. De krachtvolle en vruchtbare verbeelding der groote 
Italiaansche meesters (lioewel deze hen in staat stelde te gelijk hun 
eigen denkbeeld, en h.et-voorbeeld, en de gevoelens der oudere tijden 
uit te werken, zonder hun model slaafsch te volgen,) bragt hen 
dikwijls tot eene onregelmatigheid, die den indruk van hunne 
beste werken bedierf; terwijl bij mindere kunstenaars overdreven 
werking en uitdrukking, zonderlingheid en buitensporige schep-
pingen, al te dikwijls de plaats innamen van stoute oorspronke-
lijkheid en krachtige voorstelling van het ware genie. De paleizen 
en kerken van Ilalie bieden hiervan ontelbare voorbeelden aan, 
die aan iedereen, die met de werken dier meesters bekend is, 
dadelijk in het oog zullen vallen. Immers kan men niet ontvein-
zen, dat het bijzondere karakter van den Italiaanschen stijl, eene 
vrijheid in de behandeling van gebeeldhouwde versierselen toe-
laat, die. onmogelijk in een ernstiger en regelmatiger kunstwer 
zoude geduld worden; maar tevens ontdekt men, dat er eene 
zekere grens voor deze onregelmatigheid bestaat, die alleen door 
den goeden smaak en het onderscheidend oordeel van den kun-
stenaar zeiven, kan aangewezen worden. 
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Het eerste en voornaamste in acht te nemen punt, is, dat men 
den stijl en hei karakter der versieringen vohnaakt doe overeen-
komen met dien van het gebouw, waaraan wij ze gebruiken; datzi, 
het doel van het gebouw niet alleen door duidelijke en toepasselijke 
allegoriën opluisteren, maar dit doel ook tot in de minste bijzonder-
heden van uitwerking aantoonen; want de kundige architect moet 
niet alleen de hoofdlijnen van zijn gebouw inrigten naar het doel, 
waarloe het wordt opgerigt, maar dit in elk deel daarvan en in elke 
bijzonderheid uitdrukken. Maar om die harmonie en eigenaardig-
heid , die de bron van onze aangenaamste gewaarwordingen is in 
de beschouwing van kunststukken, voort te brengen, moeten wi, 
ze bovendien met zooveel oordeel over het «-eheele werk, en zoo 

w ' 

keurig in elk bijzonder deel aanbrengen, dat het een onafscheid-
baar gedeelte van het geheel schijnt uil te maken; — het wei 
moet als het ware ééne hand en zoo geheel de voorstelling van één 
denkbeeld aanduiden, dat men eene opening of leegte zou veroorza-
vcn, door ze weg te nemen; nooit moeten zij door onevenredige 
afmetingen, of al te vooruitkomende positie, te veel in het oog 
vallen; of omgekeerd te veel uil het gezigt zijn aangebragt en 
daardoor hunne regtmatige uitwerking en plaats in het geheele 
werk verliezen. De manier en juiste evenredigheid van plaatsing 
;an echter niet door regelen bepaald worden, daar elk bijzonder 

geval eene verschillende behandeling voorschrijft, maarzij kunnen 
alleen verkregen worden door die verfijning en volmaking van 
smaak bij den kunstenaar, welke door eene naauwkeurige en 
gedurige bestudering der beste modellen, vereenigd met een goed 
oordeel en juiste onderscheiding, verkregen worden. 

Daar de beeldhouwkunst hier slechts ondergeschikt is en bloo-
telijk tot versiering dient, zoo moeten hare lijnen geheel bepaald 
worden door die van het gebouw, en daarmede volkomen over-
ecnstcmmen; ze moolon met juistheid de plaatsen vullen, waarin 
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zii ziin aani^ebrafft: dat zij noch zelve, noch in verband met hot J J V V ' " 
eheel, uitzetting of gedwongene vormen in hare omtrekken ver-rr O 

toonen, en dat zij vooral niet in aanraking komen met de hoofd-
lijnen , welke de constructie van het gebouw uitmaken, of waar-
van de aaneenschakeling den bijzonderen aard en de verordeningen 
van het geheel aantoonen. 

Van groot belang is het ook, wanneer men de beeldhouwkunst 
met de bouwkunde vereenigt, om een eenvoudigen en onderge-
schikten stijl aan te nemen in de plaatsing en verdeehng, vooral 
in die van draperien of dergelijke aanhoorigheden, van afzonder-
lijke figuren, en in die welke op de uiterste deelen of kroon-

/ 

lijsten staan, zoowel als in de verordeningen van de friezen en 
frontispicen. De verwarring, voortgebragt door overdreven werking 
of al te zamen gestélde groepering, zal onmiddellijk de lijnen van 
het gebouw bederven, in plaats van ze te doen uitkomen; van de 
andere zijde echter, wachte men zich voor eene magere en on-
beduidende compositie, en voor de stijve uitwerking van verticale 
en horizontale lijnen. De waarde van beeldhouwwerk als versiering, 
bestaat vooral in zijne smaakvolle voleinding van het geheel; het 
vult al die plaatsen, die anders kaal of ledig zouden zijn, met de 

\ 

afwisselendste en schoonste-vormen en lijnen. Het goede gevolg, 
waarmede de Grieksche kunstenaars deze versierselen aanbragten, 
bewijst, dat zij met oordeel behandeld, noch de denkbeelden, 
noch de uitvinding van den bouwmeester in den weg staan of be-
perken. 

Nog veel noodzakelijker is het, deze regels ook in het oog te 
houden bij op zich zelve staande figuren, en zou de veronacht-
zaming daarvan nog veel onbevalliger uitwerking hebben. Bij de 
herleving der kunst in Mie, werden gedwongen en overdreven 
werking en uitdrukking te veel verward, met oorspronkelijkheid en 
krachtige uitvoering; gedurig ontmoeten wij in die werken de over-
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Ireding dezer regelen en de onbevallige uitwerking daardoor voort-
gebragt. 

Bij de vereeniging van beeldhouwkunst en bouwkunst is het ook 
van belang de grootte der schaal in aanmerking te nemen, waarop 
men wil w'erken. Men zal wel niet behoeven te bewijzen wat elk J 
kunstenaar weten moet; namelijk, dat de grootheid van een werk 
eer betrekkelijk is dan in werkelijkheid, bestaande, en dat door met 
oordeel geëvenredigde deelen, of door de naauwe vereeniging van 
vormen, met welks omvang, wij uit gewoonte, ondervinding of 
instinct bekend zijn, .men het geheel op eene voor het oog bedriege-
ijke grootte kan brengen, of dat men door de eene lijn te verlengen 

en de andere te bekorten, een schijn van uitgestrektheid doet ge-
boren worden, die het werk in zijn waren omvang niet bezit. In de 
praktijk is dit echter te dikwijls over het hoofd gezien, en in som-
mige gevallen is die uitwerking meer bij toeval dan door in acht 
neming dezer regels verkregen. Misschien is dit echter alleen van 
toepassing op de herle\ing der kunst en hare latere voortbrengselen, 
daar wij in elk werk der oudheid de opvolging dezer regels zoowel 
als den goeden uitslag daarvan ontdekken. Van het grootste belang 
is de in acht neming dezer voorschriften in de beeldhouwkunst, 
omdat wij de menschelijke gedaante, als daarmede natuurlijk het 
best bekend, het meeste zullen gebruiken en alles naar dien maat-
staf regelen en hoewel tot eene zekere hoogte de schaal dier afzon-
derlijke figuren zich van zelve voegt naar de afmetingen van het 
gebouw, zoo is dit echter niet altijd het geval, en nooit moet men 
uit het oog verliezen het voordeel dat men verkrijgt door met oordee 
deze afmetingen te bepalen. Worden ze naar evenredigheid der af-
metingen van het gebouw te kolossaal, dan doet men beter een ander 
soort van bijwerk uit te zoeken, wijl, daar waar de hoofdtrekken 
van het gebouw alleen vergroot zijn, ook de schaal waarnaar wij 
meten moeten, om dezelfde rede vergrooten moet. Wij moeten te-
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vens opmerken, dat de overdreven vergrooting der menschelijke 
liguur boven hare natuuriijke afmetingen eer een indruk van wan-
stalligheid voortbrengt dan van grootheid; de afmetingen dezer 
figuren hangen echter alleen af van het oordeel van den kunstenaar, 
daarvoor kunnen geene regels worden gegeven; eene zorgvuldige 
studie der beste modellen en eene naauwkeurige opneming der reeds 
beslaande werken, moeten de beste en misschien de eenigsle leiding 
voor hem zijn. 

Wanneer wij opmerken hoe noodzakelijk het is om, wil men eene 
aangename en harmonieuse uitwerking voortbrengen (zelfs in afge-
zonderde werken, die men als geheel op zichzelve staande en niet 
van omringende voorwerpen afhangende, moet beschouwen), de 
overeenstemmende deelen in behoorlijke evenredigheid te brengen, 
de omtrekken en lijnen van verschillenden vormen met smaak uit en 
in elkander te doen loopen; elk afzonderlijk deel behoorlijk in te 
vullen en aan te brengen, ten einde daardoor de geheele massa, 
hoe zamengesteld ook van deelen, eenen omtrek te geven; dan ziet 
men duidelijk dat bij de verbinding met bouwkunst, de minste af-
wijking of verzuiming daa rvannog vergroot zal worden door de 
regelmatigheid der lijnen en massa's, waaraan ze is aangebragt, en 
liierop moet de kunstenaar dus bijzonder oplettend zijn. 

Bij het plaatsen van groepen of figuren, die het geheele werk 
bekroonen of er op zijn geplaatst, zorge men vooral dat zij overal goed 
in evenwigt slaan, en stevig geplant en vastgezet worden op het 
voetstuk waarop zij süian, zonder eenige de minste overhelling of 
uitsteking van ledematen of dniperieën, die het geheel te veel naar 
de eene of andere zijde mögt doen overhangen. Het is daarom nood-
zakelijk men het werk van ieder gezigtspuntbestudere, waarvan 
het kan worden gezien; daar wij gedurig zullen opmerken, 
dat hoe volmaakt het van sommige zijden genomen in evenwigt 
slaat, echter van andere zijden dit evenwigt dikwijls verbroken 
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schijnt, zelfs, wanneer het in werkelijkheid goed mogtzijn gesteld. 
t 

De werken van de bovengenoemde kunstenaars der herleving 
(hoewel meesters in de Doorzigtkunde en hare werkingen) bieden 
ontelbare voorbeelden aan van de slechte indrukken voorlgebragt, 
door eene onvolmaakte of gedeellelijke studie van dit voorname 
punt; terwijl de onovertreCfelijke voorbrengselen van den Griek-
schen kunstbeitel, den kunstenaar tevens een uitgezocht voorbeeld 
en een onschatbaar studie-model aanbieden van volmaakte bevat-
ting en kennis dezer vereischten. 

Een voornaam gedeelte van het onderwerp dat wij behandelen, 
is het gehruik van karyatiden in plaats van kolommen tot het 
ondersteunen van het tafelement der verschillende orders. Het is 
ons weinig waard te beschouwen of de oorsprong van dat gebruik 
datgene is, door VITRUVIUS verhaald, of de vruchtbare en le-
vendige verbeeldingskracht van den kunstenaar hem dien vorm 
alleen voor verscheidenheid deed aannemen; hoewel de verbinding 
van menschelijke figuren met massive kolommen zonder daarom 
tot ondersteuning te dienen, welke in de Egyptische tempels voor-
komt, ons doet gelooven dat reeds vroeger deze manier is gebezigd 
en het karakter dat deze verbinding in de Grieksche bouwkunst 
aannam, alleen het gevolg van den verfijnden smaak des kunste-

I 

naars was. De voorbeelden waar men ze vindt en de wijs waarop 
ze zijn aangebragt zijn reeds behandeld, alsmede bij de herleving 
der kunst in Italië. Elders zijn ze slechts spaarzaam gebruikt. 
JEAN GOUJON heeft ons in de Louvre te Parys , eenige bewonde-
renswaardige bewijzen van zijnen smaak en bekwaamheid achter-
c^elaten, die al het küische en fi ne gevoel der oudheid vertoonen 
met de vrijheid der herleving. De ronde plaats met karyatiden van 
JNIGO JONES in het paleis van WnichaUj vormt, hoewel niet 
afgewerkt, zulke schoone lijnen en omtrekken, dat wij niet kunnen 
nalaten daarop te wijzen, en op te merken met welk bijzonder 
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£rocii oordeel die door d(iii kunstenaar zi n behandeld: door dat 
ze alleen bij deze binnenplaats zijn bepaald, wordt een geheel 
afgezonderden indruk voortgebragt, volstrekt niet gestoord door 
de vergelijking met andere kolommen. 

Het spreekt van zelf dat voor het grootste gedeelte dezelfde 
regels van toepassing zijn bij het gebruik van karyatiden, als 
bij de-verbinding van beeldhouwkunst met bouwkunst; b. v. 
eene zeer eenvoudige behandeling; de vermijding van alle ge-
dwongene en onnatuurlijke houdingen, van fladderende of ver-
warde draperieën, te zorgen dat de figuur volmaakt in even-
wigt sla in eiken mogelijken stand; dat de vorm der ledematen 
goed uitkome door den plooi der kleeding, en eindelijk geene 
overdrevene en al te levendige handeling, of omgekeerd te on-
beduidende beteekenis der figuur, dat zij hare verhevene ge-
deelten gemakkelijk en natuurlijk drage, en dat dezelfde vorm 
of stand niet te dikwijls worde herhaald. Is de figuur tegen 
den muur gesteld dan kan men grooter vrijheid van behandeling 
nemen, daar het beeld dan van minder verschillende zijden kan 
worden beschouwc. 

Men zoude al dadelijk onderstellen dat de studie en de behan-
deling van twee zoo innig verbonden, en zoo natuurlijk en ge-
makkelijk te vereenige kunsten, met voordeel bij een en den-
zelfden kunstenaar te vinden zijn. Wanneer wij echter naar dc 
geschiedenis der kunsten terug zien, vooral naar het tijdperk 
van hare herleving in Ilalie, toen zij zeer dikwijls door denzelfden 
persoon werden behandeld, dan ontdekken wij dat juist de aan-
gehaalde misbruiken en fouten te zoeken zijn bij de werken der 
beeldbouwers-archilecten, en dat zij zoowel in kunstige uitwer-
king en verordening als gepaste en voegzame behandeling der 
onderdeden, overtroffen werden door hunne broeders, de schilders 
architeclen, van denzelfden tijd. Beiden echter staan achter bij hen 
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die zich alleen met de bouwkunde bezig hielden; aantoonende, he-
ter dan de beste bewijsgronden, dal hierin de grondregels van den 
kunstenaar non imperiliis moeten zijn; dat meer dan eene kunst 
in haren geheelen omvang te bevatten —- of naar volmaking te 
streven waar de aandadit door twee voorwerpen van hetzelfde be-
lang en van denzdfden aard verdedd is, — buiten het berdk ligt, 
der grootste geesten; en dat deze pogingen altijd dndigen met mis-
lukking in één, of midddmaligheid in beide vakken. Er zijn w d is 
waar, enkde wdnige schitterende uitzonderingen, — doch, wan-
neer men ook bij dezen de magt van een' grooten naam buiten 
aanmerking laat, dan zijn dezdfde fouten ook in hunne werken 
te zien. 

Einddijk, hoewel de in adit te nemen regds bij de verbinding 
van beeldhouwkunst met bouwkunst streng schijnen, en den kunste-
naar als het ware door beperkingen binden, die onvereenigbaar zijn 
met de vrije uitoefening van het genie; zoo is er echter in wer-
vdijkheid geen punt, w w de vindingskracht van den kunstenaar 
minder gebonden is, of waar een ruimer veld geopend is om naar 
zijne dgene denkbeelden te handden; daar zij geene bepaalde af-
metingen, geen bijzonderen vorm, regehng, of verdeding aanwijst, 
en haar gebruik alleen afhangt van het oorded en den goeden smaak 
des bouwmeesters. 

De voorbeelden der begaafde Grieksdie kunstenaars bewijzen ten 
volle hoe weinig deze regelen aanleiding geven lot armoede of stijf-
heid van teekening, of de vrije oefening der verbedding bdemme-
ren. De zoogenaamde kunstregden zijn geen eigendunkelijke bdem-
mering, geboren uil de manieren van het oogenblik, de voorbedden 
van vroegere, of de behandding van erkende meesters,—maar die 
onveranderlijke wetten, waarvan schoonheid, grootheid en beval-
lighdd zonder eenige uitzondering afhangen, voegen zich naar alle 
versdiillendo omstandigheden; worden aam^ewezendoordenaauw-
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keurige opmerking van de uitwerking van zekere verbindingen; en 
zijn zoo onafscheidbaar verbonden met de indrukken van sommige 
voortbrenselen, als oorzaak en gevolg in Averktuigehjke toepassingen 
der physieke wereld. De eigenschap en het kenteeken van het ware 
genie is, ze door en door te kennen, en ze als het ware uit zich-
zelve toe te passen, hoewel de noodige ondervinding, naauwkeurige 
opmerking en getrouwe bestudering het oordeel doen rijpen en den 
smaak verfijnen. Zijne vermogens zullen daardoor eerder worden 
versterkt dan verflaauwd, terwijl de behoorlijke naleving daarvan 
kracht en juistheid aan zijne pogingen zal geven, door hem in de 
ware rigting te houden, en hem te behoeden voor die onregelmatig-
heden, die de voortbrengselen bederven van «en genie, dat niet ge-
leid wordt door ondervinding' en opvoeding. 
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HET STELSEL VAN VERWAllMIiN'G EiV LUCIITVEIIVERSCHING 
IN DE MODEL-GEVANGENIS TE PENTONVILLE (l). 

Overi;enomen nil lieL The Mechanics' Magazine, tieel 42 , 1845, 

bladz. 154, 155, 156, 157, 158 en 189, 190 en 191. 

Onder de vele zaken, ten aanzien van welke deze inrigting be-
stemd was te dienen, als model voor het geheele land, is eene der 
voornaamste; luchlververschmj en verwammj. i\Ien verwittigde 
het algemeen «rfa/ een heghsel van luchliwuerscliwg en verwarming, 

I 

meer tueiemchappelijh dan dc gromlslagen, luaarop de slekels, Ikm 
in gebruik, rusten, daarbij zou worden aangenomen. »> 

(Derde verslag van Inspecteurs van gevangenissen. Home dis-
tr ikt(2) ,bladz. 118). 

i\Ien heeft dus den afloop dezer proef met veel belangstelling af-
gewacht, in het vertrouwen dat de uitslag niet slechts eene geluk-
kige toepassing der beste beginselen van luchtvervei^ching en ver-
warming zoude aan den dag leggen, in een' vorm bij uitstek ge-
eigend voor gevangenissen, maar dat zij insgelijks in de behoefte 
aan een model, in alle opziglen geschikt om in onze openbare gebou-
wen algemeen te worden gevolgd, zoude voorzien. Het publiek zal 
wel verwonderd, en zonder twijfel niet weinig te leur gesteld wezen, 
te vernemen, dat dc uitkomst juist het tegendeel is van hetgeen men 
verwacht had (5), en dat het stelsel hier aangenomen als cm model 

(1) Zie het rapport van de iieeren VAN GEISDT en WARNSINCK ; 

voorkomende in het 1« stuk der verliandelinijen van het Instituut. 
(2) Niel wel mei Iwee woorden vertaalbaar. Men vermeent dat 

iiel beleekenl: Distrikt van iiet Rijk alleen, zonder zijneOverzeesche 
bezillinjjen of Kolonien. 

(3) Dit zal wel eenigzins overdreven zijn. (Red.) 
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van volmaaktheid, inderdaad een der dwaasste en minst werkdadige 
is , die men had kunnen bedenken; een stelsel dat in tegenspraak is 
met stellige kennis en wetenschap (1). Deze uitkomst is te meer 
betreurenswaardig, dewijl dit model-stelsel van verwarming en 
luchtverversching reeds in vele gevangenissen in Engeland is inge-
voerd; en bij den bouw van verscheidene andere, het aldaar gege-
ven voorbeeld .gevolgd wordt. In een der jongste beraadslagingen 
van het Huis der Gemeenten is opgegeven geworden, dat niet min-
der dan 8000 cellen binnen korten tijd volgens de nieuwe voor-
schriften zullen zijn tot stand gekomen. Wij hopen dat het nog 
niet te laat is, paal en perk te stellen aan den groven misslag dien 
men nu begaat; en daar niets meer daartoe kan bijdragen, dan hel 
zoo veel mogelijk bekend doen worden van daarop betrekkelijke 
daadzaken, maken wij gaarne tot dat einde gebruik van een ge-

eschrift, door een Ingenieur onlangs uitgegeven en len titel voe-
rende: Opmerkingen nopens ludilvenmching en verwarmhig, voor-
«namelijk op gevangenissen heirekking hehhende, en dus ook toepas-
iiselijk op andei'e openbare gebouwen,n om daaraan de volgende 
klare, bezadigde en overtuigende uiteenzetting nopens dat onder-
werp, te ontleenen. 

(Red'. 3!ech'. i]Iag'.) 
In het tweede rapport van de Commissarissen der Pentonville 

gevangenis, onlangs op magtiging van het Parlement uitgegeven, 
wordt inzonderheid gewezen op het stelsel van verwarming en 
'uchtverversching, aangenomen in die gevangenis, en wordt de 
aandacht meer benaalderrk c»evestia'd o ^ eene biilapfo van het rap-

or Ö 

(1) In hel oorspronkelijke Science and philosophi/. De Eni;elschcn 
verslaan veelal «io(»r «philosophy» welenschap in uil(jeslreklen zin; 
de slrekkin{f van onzen tijd schijnt (e wezen, alle philosophie (wijs-
be{;eerle) te doen verdwijnen in welensciiap, — de leer der ver-
schijnselen. — (Red.) 
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)ort, als bevattende eenige belangrijke bijzonderheden omtrent de 
verwarming en luchtverversching der inrigting. 

Deze bijlage, gemerkt (A), gedagteekend 12 Januarij 1844, is 
het verslag van D^ OWEN REES , eerste officier van gezondheid der 
Pentonville gevangenis, over de verwarming en luchtverversching 
der cellen. 

Uit dit rapport blijkt, dat «door het plan, aangenomen voor 
de verversching der lucht in de cellen, dat oogmerk volkomen is 
bereikt in alle jaargetijden, en dat de proeven bij verschillende 
gelegenheden genomen, om het zuiveringsvermogen der inrig-
ting na te gaan, hare meerderheid hebben doen uitkomen boven 
de gebruikelijke wijze van de lucht te ververschen, door middel 
van kagchels en schoorsteenen.» Met opzigt tot verwarming echter, 
merkt D**. REES op, «dat gedurende den winter nu en dan klagten 
zijn gerezen, voortspruitende veeleer uit eene overmaat van warmte, 
dan uit eeni^ i^ebrek aan luchtverversching, veroorzakende be-
naauiudheid onder den arbeiden hij voegt daarbij: «aangaande 
het aangenomen plan van verwarming der cellen, ondervond nien 
eenige zwarigheid om de warmte te regelen, daar eene verlangde 
temperatuur eens verkregen zijnde, niet aanmerkelijk kon worden ' 
verlaagd in minderen tijd dan van 10 tot 14 dagen na uitdooving 
van het vuur. De oorzaken van dit ongemak zijn, dat de bouw-
stoffen , waaruit het gebouw is zamengesteld, de warmte slecht ge-

t 

leiden, en de uitgestrektheid der oppervlakte voor de uitstraling 
van warmte, besluiten in de versche-lucht-kanalen; en om dezelfde 
reden is een tijd van 14 dagen noodig geweest, — nu nog dat het 
gebouw geheel droog is, — om de temperatuur in de cellen, door 
middel der winlervuren, aanmerkelijk te doen rijzen.» En in een 

' u tl 

volgend gedeelte der bijlage, sprekende over de belangrijkheid van 
zich te kunnen vrijwaren tegen die schielijke warmte verande-
ringen , die in Engeland zoo vaak ondervonden worden, merkt 
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D ^ REES op, dat, wanner de buitenlucht is op 20" tot2D^('l), eene 
verhooging van temperatuur van tot 50® gemakkelijk in de 
cellen te erlangen is; doch dat, als zij plotseling in temperatuur 
rijst tot 48® of 50°, men dan bevindt, dat in stede van door middel 
van den verwarmings-toestel te verkrijgen, gelijk in het vorige 
geval, datgene, hetwelk in c/î  geval eene hinderlijke vermeerdering 
zou zijn, namelijk eene van 23® of meer graden, de temperatuur 

% 

der lucht in de cellen slechts tien tot twaalf graden rijst.» 
Uit dit verhaal van daadzaken zou voorzeker blijken, dat na eene 

langdurige en zeer aandachtige waarneming van het stelsel van ver-
warming der model-gevangenis, de uitkomsten zijner werking geens-
zins beantwoorden aan de vereischten, uiteen gezet in den rond-
gaanden brief van den Secretaris van Staat; want indien «uitersten 
van warmte en koude de nadeeligste uitwerking hebben op de ge-
zondheid der gevangenen, »zal die uitwerking nietvermeden worden, 
onder den invloed van een stelsel van verwarming, welker regehng, 
naar men erkent, zoo onvolmaakt is,«dat eene verlangde temperatuur 
eens verkregen niet aanmerkelijk verlaagd kan worden in minderen 
tijd dan tien tot veertien dagen,» — noch kan een gebrek aan 
warmte in de cellen «genoegzaam worden hersteld in minderen tijd 
dan veertien dagen.» — En weder , indien «eene gelijkmatige 
warmte, onafhankelijk van plotselinge veranderingen in den toe-
stand der buitenlucht een der zekerste behoedmiddelen is tegen de 
ziekten, waaraan de bewoners van gevangenissen het meest onder-
hevig, en welke voor menschen in hunne stelling het meest gevaarlijk 
2ijn,), — zoo wordt in het gebrek aan een zoodanig behoedmiddel 
niet naar behooren voorzien, door een stelsel, hetwelk, in de on-
derstelde omstandigheden, niet belet, dat de temperatuur der lucht 
in dc cellen rijst vijf tot zeven graden boven die, waarop zij zoude 

(l) FahrcnhcU, liicr en vervolgens; (Red.) 
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jehooren gehouden te worden, aangezien eene hoogere graad van 
% 

warmte bij sommige gestellen benaauwdheid onder den arbeid te 
weeg brengt. 

Bij de blootlegging der oorzaak dezer hoofdgebreken, merkt D^ 
REES aan, dat «zij gedeeltelijk zijn toe te schrijven hieraan, dat de 
bouwstoffen der gevangenis slechte geleiders van w^armte zijn; voorts 
aan het groote oppervlak, tot uitstraling van warmte, bevat in de 
versehe lucht kanalen.» Nopens de eerste stelhng is op te merken, 
dat daar die bouwstoffen hoofdzakelijk baksteen en ijzer zijn, welke 
materialen voor de meeste onzer groote openbare gebouwen worden 
gebruikt, terwijl een er van, het ijzer geenszins een niet-geleider 
der warmte is (1), slechts een zeer gering, zoo eenig aandeel der 
jesproken gebreken op die wijze kan worden verklaard; maar in 
de andere reden, opgegeven doorD^ REES, namelijk «degi^oote 
uitgestrektheid des oppervlaks tot uitstraling van warmte, begrepen 
in de versche lucht kanalen,» moet zeer zeker de hoofdoorzaak van 
het ondervonden kwaad worden gezocht. 

Eene beknopte omschrijving van den aard en de inrigting van 
den verwarmingstoestel, in gebruik in de model gevangenis zal 
bijdragen, om dit gevoelen te s taven.— Die toestel bestaat uit 
een' ketel, waarmede zijn vereenigd verscheidene lange reijen 
groote pijpen van gegoten ijzer, in welke het w^ater, verwarmd 
in den ketel, gestadig omloopt; alle die pijpen zijn gelegd bin-
nen wijde waterpasse kanalen onder de vloeren in het mëlselwer 
gespaard, en zich uitstrekkende over de geheele lengte der corri-
dors; — die kanalen hebben gemeenschap met de buitenlucht, en 
ook met elke cel, en zijn de eenige geleiders, door welke versche 
lucht in de cellen wordt gehragt. 

(1) OiL argument nopens het ijzer liecft weinig te beiluidcn. 
De Schrijver zelf verklaart de gebreken gedeellelijk door de bouw-
stoffen, die de warmte om dc kanalen lang behouden. 

(Red.) 
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Bij eenig nadenken over den aard dier inrigting van den verwar-
mingstoestel, en over de wijze, waarop zij in de model gevangenis 
is tot stand gebragt, zal men dadelijk genoegzaam inzien, waarom 
het zeer moeijelijk bevonden is eene eenmaal in de cellen verkre-
gen temperatuur te doen dalen. Klaarblijkelijk hgt zulks hieraan, 
dat de buizen of pijpen (uitmakende het verwarmend oppervlak des 
toestels) in diezelfde kanalen geplaatst zijn, welke tevens de eenige 
geleiders zijn van versche lucht naar de cellen; en het is gemakkelijk 
te begrijpen dat de tijd, die gevorderd wordt om de gevolgen dezer 
gebrekkige inrigting te boven te komen, wel zoo lang moet zijn als 
is opgegeven, vermits de afkoeling niet aanmerkelijk kan wezen, 
voor dat de groote massa pijpen, het water, dal zij bevatten, en de 
uitgestrekte binnen-oppervlakte en vaste materialen om de lucht-
kanalen, het grootste gedeelte der aanmerkelijke hoeveelheid warmte 
zullen hebben uitgestraald, die er aan medegedeeld is geworden, 
in den even langen tijd, noodig geweest om de cellen genoegzaam 
te verwarmen, waarmede, volgens het berigt van Dr. REES, bijna 
veertien dagen verloopen. 

Dat de ondervinding aan het licht heeft gebragt, dat er zoodanig 
schadelijk ongerief aan het besproken stelsel eigen is, zal naauw-
lijks verwondering baren, als men bedenkt, hoe naauw in dit geval 
oorzaak en werking aan elkander verbonden zijn; maar het is 
daarom niet minder te betreuren, dat een zoo groot gebrek bestaat 
in het plan van verwarming, aangenomen voor deze gevangenis, 
aangezien het onvermijdelijk en hoogst schadelijk gevolg er van 
moet zijn, de bewoners der cellen aan den invloed, hetzij van eene 
te lage of van eene bovenmatig hooge temperatuur blootgesteld te 
houden gedurende een' betrekkelijk langen tijd. 

Gewagende van het stelsel van luchtverversching der gevangenis 
van Pentonville, hoezeer D ^ REES opmerkt, dat «zijn zuiverings-
vormogen op do proef gesteld zijnde, bevonden is dat te overtreffen 
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dor gewone hagchel en schoorsteen ventilatie,» welke erkend wordt 
gebrekkig te zijn, — niet te min, daar hij ook opgeeft, dat door de 
werktuigen voor luchtverversching gewoonlijk het oogmerk in alle 
, aargetijden bereikt wordt, — en daar buitendien het besproken 
stelsel bestaat in niets anders dan eene zoodanige verbinding van 
kanalen voor de bedorven lucht, — ontlastings schoorsteenen, — 
en kagchels tot verdunning der lucht geplaatst in het dakwerk, 
als welke met een goed gevolg reeds in andere gebouwen is toege-
past, — zou er geene reden beslaan om meer bepaaldelijk te wijzen 
op de ventilatie in de modelgevangenis, indien men het niet nood-
zakelijk achtte zich ten stelligste te verklaren tegen de tegenwoordige 
of toekomstige aanneming van een hoofdtrek van het Plan, — be-
staande in het doen stroomen van de aangevoerde versche lucht door 
de cellen van boven naar beneden, daar de versche lucht, (warme 
en koude) onder de plafonds der cellen inkomt, en de bedorven 
ucht er uitgetrokken wordt ter hoogle van de vloeren. 

Dal men de warme kicht dwingt benedenwaarts te bewegen , 
wordt vrij algemeen door de meest bevoegde beoordeelaars gegispt, 
als verkeerd in beginsel en schadelijk in werking (1); verkeerd in 

(1) Dit is niet zoo (jeiieel en al gaaf , zonder kwalificatie aan Ie 
nemen. De redenering is eenzijdijy. Men moei onderscheiden hoe het 
slelsel is toegepast.In het Allgcmeine Krankunhaus Ie Munchen, bij 
voorbeeld, wordt de versche lucht gehaald van den dampkring boven 
het gebouw, dal hoog is, door zoogenaamde luchllorens en loege-
deeld aan elke kamer door kokers in de muren, die men naar ver-
kiezing gedeeltelijk of geheel kan sluilen. De kokers monden in groote 
kagchels, geplaatst in de vertrekken, tusschen de Lwee omkleedingen 
van ijzer, waarui t haar builen oppervlak bestaal; en de versche luchl 
stroomt dan, uit die tusschenruimle, in de kamer door ontelbare 
kleine gaten geboord in dc builen-omkleeding der kagchels. De be-
dorven luchl , die gedeeltelijk, gelijk koolzuur, op den vloer blijft 
l iggen, wordt gevoerd naar de binnenkast der kagchels, om het 
vuur aan te wakkeren, door kokers langs den vloer der vertrekken 
gespaard in de muren, en door verscheidene geroosterde gaten in de 
kamer Ier hoogte van den vloer. Die galen zijn grooter naarmate zij 
verder van de kagchels verwijderd zijn. Dit slelsel is zeer eenvoudig 
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beginsel, dewijl door het verzet tegen het streven van de ligte be-
dorven lucht, die als minder zwaar, uit het lokaal naar boven tracht 
te ontwijken, men eerstens een verlies van kracht lijdt, gelijk aan 
dezen geheelen'natuurlijken aandrang; terwijl, ten anderen, eene 
kunstmatige krachtaanwending moet plaats hebben om de ligtere 
lucht te doen dalen en ontwijken zoo laag mogelijk; zoodat een 
dubbel verlies van kracht met dat proces gepaard gaat; -— schadelijk 
in werking, — omdat de benedenwaartsche omloop der luchtklaar-

ijk de strekking heeft om de reeds ingeademde en daardoor 
bedorven luchtdeelen herhaaldelijk aan de longen toe te voeren, en 
ook oorzaak is dat het hoofd altijd in het warmste- de voeten in het 
koudste middel gedomdeld zijn; en terwijl het eerste dezer gevolgen 
het bederf van de lucht eenigzins bevordert, is het andere eene be-
trekkelijke staat der temperaturen, die het omgekeerde is van eene 
natuurlijke en heilzame orde van zaken. 

De benedenwaartsche omloop is veroordeeld geworden als «een 
schadelijk zelfbedrog dat afgekeurd zal worden door eiken goeden 
Physioloog» (zie de mededeeling van D̂  URE aan het Koninklij 
Gezelschap (London) over de middelen van verwarming en lucht-
verversching van vertrekken;) en men heeft ook aangevoerd tegen 
dit stelsel: «bij luchtverversching is een gewigtig beginsel, dat 
alles moet ingerigt zijn voor opwaartsche b e w e g i n g der lucht; waar 
wij genoopt zijn te werk te gaan voor eene nederwaartsche, hebben 
wij veel meer kracht noodig om de ontlastings-kanalen aan het oog-
merk, te doen beantwoorden, terwijl als alles ingerigt is voor 

en voldoet, — men heeft veel reden te gelooven, — volkomen. 
Het is reeds oud — van de eerste jaren dezer eeuw. De luchttorens 
zijn ingerigt met zeer ligte kleppen, die naar binnen openslaande, 
de lucht wel i n - , maar niet uitlaten. Zij werken als de koelzeilen 
in de schepen, doch op eene zeer groote schaal. Het aUergeringste 
zuchtje wind tegen een der klepvlakken van die luchttorens, welke 
zeskant prismatisch z i j n / i s overvoldoende om het gebouw geheel van 
de noodige versche lucht te voorzien. (Red.) 
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opwaartsche beweging, wij den natuurlijken stroom der bedorven 
lucht in ons voordeel hebben.» (Getuigenis afgelegd door D ^ REID 

voor het Bijzonder Kommitté van het Huis der Lords, op last van 
het Huis gedrukt, den 15 Mei 1844-.) 

Tot verdediging van het dwaalbegrip, dat wij bestrijden, heeft 
men aangevoerd, dat de kracht, aangewend om de natuurlijke orde 

t 

der luchtstroomen om te keeren, teweegbrengt, dat de ingeademde 
ligtere lucht gedwongen wordt in eens tot den vloer te dalen, zoo-
dat dezelfde lucht niet tweemaal kan worden ingeademd; maar om 
eenen zoodanigen omgekeerden luchtstroom te onderhouden, aan-
genomen dat dit werkelijk in dien graad uitvoerlijk is (hetgeen men 
vermeent te mogen betwijfelen), hoe groot moet niet wezen de 
irachtsaanwending, vereischt om de beweging in stand te houden? 
Bij voormeld getuigenis zegt D»". REID, dat het noodzakelijk is «een 
zeer groot vermogen aan te wenden, wanneer nederwaartsche stroo-
men ingevoerd zullen worden;» en toen men hem onderM^oeg naar 
den aard van dat vermogen, gaf hij ten antwoord: «voornamelijk 
meer vuur in het hoofd-afvoerkanaal cn , naar omstandigheden 
ook eene vermeerdering van werktuigelijke kracht.» 

Nemende alzoo het geval der model-gevangenis, waar de hoe-
veelheid lucht, gaande door elke cel, is bevonden begrepen te zijn 
tusschen 50 en 45 teerling voet (0,849 en 1,274 teerling el) in de 
minuut, waartoe (in verband met de monding der aanvoerkanalen) 
eene middelbare snelheid vereischt wordt van niet minder dan 2 
voet (0,61 el) in de seconde, is het moeijelijk te begrijpen, dat de 
tracht eener betrekkelijk zoo langzame beweging als die is, zal toe-
reiken om lucht met"waterdamp verzadigd en gebragt op eene tem-
peratuur van 98° (in haren togt over de longen) te dwingen in eens 
te dalen door het veel koelere en daarom zwaardere middel — de 
lucht in de cel, — welke gewoonlijk gehouden wordt op 54® tot GO®. 

Zoekende naar waarschijnlijke beweegredenen, die hebben kun-
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nen leiden lol de aanneming dezer onnatuurlijke luchtbeweging ia 
de model-gevangenis, hebben wij in het derde rapport der Inspec-
teurs van gevangenissen, Home distrikt (1) 1, gevonden, dat: «het 
oogmerk, dat men voor heeft met de lucht boven in stede van 
beneden in de cel te doen stroomen, is om een' onaangenamen 
togt te vermijden, en opdat de gevangene het niet in zijne magt 
hebbe om de luchtverversching tegen te gaan, door de doorboorde 
metaalplaat te stoppen, die de monding des aanvoerkanaals in de cel 
afsluit.» — Maar, aangezien bij de nederwaartsche beweging de 
togt als een koude stroom aan de voeten zal worden gevoeld, en 
bij de opwaartsche beweging slechts als een matig verwarmde aan 
hetzelfde gedeelte des hgchaams, en daar het evenzeer in de magt 
van den gevangene staat, om de luchtverversching te verhinderen, 
door welke der beide openingen ook, welke binnen zijn bereik is, 
zou het ffewis voorkomen dat de nederwaartsche beweging aange-
nomen is naar een verkeerd begrip nopens hare noodzakelijkheid, 
in zoo verre althans als de een of ander der daarvoor in voormelc 
rapport aangevoerde gronden, die aanneming zou moeten reglvaar-
digen. 

\Iaar als men let op den bijzonderen vorm en de inrigting van den 
verwarmingstoestel dezer gevangenis, zal het niet onwaarschijnlijk 
voorkomen, dat men tot de aanneming der nederwaartsche bewe-
ging is genoopt geworden, door de voorafgegane keuze van eenen 
bijzonderen warm te-toestel; want het is moeijelijk zich voor te 
stellen, hoe het mocfeli k zou zi n te voldoen aan een der hoofd-

/ Ö M « 

vereischten van den eenzamen tucht, namelijk, niet mededeeling 
van geluid van cel tot cel, bij eene zoodanige inrigting van verwar-
mende oppervlakken en versche-luchtkanalen als die, welke in deze 
gevangenis bestaat, zonder dat men zijne toevlugt nam tot liet aan 

(1) Zie nool 2 , 1)1. .OS. 
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dc vermelde bezwaren onderhevig stelsel; het inlaten van versciie 
lucht bij het plafond, en het wegtrekken van de bedorven lucht 
nabij den vloer der cellen. — Dan, indien dit vermoeden gegrond 
is, wordt daardoor de keuze van den toestel dubbel ongelukkig, 
vermits zij in dat geval niet slechts het middel zal zijn geweest der 
invoering van een gebrekkig beginsel, maar ook de oorzaak der 
belangrijke onvolmaaktheden van het plan van verwarming, als 
beschreven door D**. REES in voormelde bijlage. 

Daar het onderzoek naar de hoeveelheid verbruikte brandstof 
van grooten invloed moet zijn bij het bepalen van de betrekkelijke 
waarde van verschillende stelsels van luchtverversching en ver-
warming, vindt men ook aangaande dit punt bijzondere melding 
gemaakt in het tweede verslag der Commissarissen van de gevan-
genis van Pentonvilkj waarin aangeteekend is, dat «eene aan-
merkelijke bezuiniging van brandstof plaats gehad heeft bij de 
luchtverversching en verwarming dezer gevangenis;» terwijl in 
eene voetnoot gesteld is, dat «de bestendige werking van het 
stelsel met eene slechts geringe uitgaaf aan brandstof gepaard 
is gegaan, en dat gedurende de koudste dagen des vei^treken win-
ters , de gevorderde luchtverversching en warmtegraad zijn in 
stand gehouden, met een verbruik van twee c.w.t. (1) (centenaar) 
(101.68 pond) voor elke afdeeling, bevattende 150 cellen, hetgeen 
tegen 25 schellingen {[ 15) de ton (20 c.w.t. = 1016.8 pond), 
minder is dan 1.15 cent voor iedere cel in een etmaal 

Wen zal dadelijk moeten toegeven, dat, daar het verbruik van 
kolen voor het groote fornuis der gevangenis niet te boven gaat 
eene toedeeling van weinig meer dan een bushel (0.565 mud), dit 
gedeelte der kosten van het stelsel van verwarming en luchtverver-

(1) Een c.w.t . (centenaar) is gelijk aan 112 pond avoir-du-poids; 
alzoo twee centenaren gelijk 2 X 112 X 0.4539296S pond Nederl. 
= 101.68 pond. (lied.) 
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sching uiterst gering is te noemen; maar liet is noodig daarbij 0[> 
te merken, dat een zeer matig verbruik van brandstof zou moeten 
worden verwacht in het geval der model-gevangenis, uithoofde van 
de geringe afmetingen der cellen, van den matigen graad van 
warmte, die zij moeten hebben, en van de geringe snelheid des 
luchtstrooms die er doorgaat. 

Opdat echter de, naar het berigt, in het oog vallende zuinigheid 
der inrigting niet te hoog worde aangeslagen, en daarvan voor 
haar al te gunstige gevolgtrekkingen worden afgeleid, — 
trekkingen nadeelig voor andere inrigtingen, die misschien in gee-
nen deele minder goed zijn, — zal men w êl doen te bedenken, 
dat de waag nopens bezuiniging van brandstof altijd bij verge-
lijking en met eene naauwkeurige ovenveging der omstandigheden 
van elk bijzonder geval moet worden nagegaan; en eene behoorlijke 
aanwending van dezen maatstaf van vergelijking zal, inzonderheid 
in het tegenwoordige geval, passend wezen, vermits, zoo als men 
— zonder vrees voor tegenspraak — mag stellen, de regelen in 
werking onder het stelsel van eenzame tucht, noodwendig aller-
wege moeten strekken tot bezuiniging van brandstof; terwijl die, 
gevolgd in gevangenissen die niet aan de voorschriften dier tucht 
onderworpen zijn, integendeel de strekking hebben, om warmte 
op velerhande wijze te doen verspillen. 

Het is een stellige regel bij het eenzame stelsel, dat de glasra-
men der gevangenissen vast moeten wezen, en dat de deuren 
volkomen moeten sluiten; en aan de gevangenen wordt niet vrij-
gelaten langer dan een of twee uren van de vier en twintig uit 
hunne cellen afwezig te zijn; maar in gevangenissen, waar de een-
zame tucht niet is ingevoerd, wordt den gevangenen gewoonlijk 
vergund, gedurende het grootste gedeelte van den dag buiten 
hunne cellen te zijn; en in al dien tijd worden deuren en vensters 
opzettelijk geheel opengehouden; buitendien zijn de ramen der 
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cellen in verscheidene gevangenissen, tot voor zeer korten tijd, in 
het geheel niet met glas bezet geweest. Daar in het eene geval 
alzoo, noch de temperatuur in de cel, noch hare muren immer 

0 

blootgesteld zijn aan de verkoelende werking der buitenlucht, en 
slechts gedurende een of twee uren in het etmaal de gevangene er % 
uit afwezig is, terwijl in het andere den gevangenen toegelaten 
wordt gedurende het grootste gedeelte van den dag uit zijne cel 
afwezig te zijn, en men gedurende dien tijd de koude buitenlucht 
vrijelijk door de cel laat stroomen, is het klaar dat de in het laatste 
geval vooraf verkregen warmte, bij dag geheel verloren zal wor-
den, en dat eene nieuwe hoeveelheid brandstof zal moeten worden 
3esteed, om tegen den avond die warmte wederom voort te bren-
gen ; terwijl in het vorige geval geen verlies of verspilling van 
warmte hoegenaamd plaats vindt; zoodat het van zelf den schijn zal 
hebben als of er in het eene geval eene grootere besparing aan 
brandstof is dan in het andere; terwijl men buitendien wel mag 
bedenken, dat in eene inrigting als de model-gevangenis de vuren 
zorg\'uldig en met oordeel worden verzorgd; hetgeen eene hoofd-
zaak is; daar de ondervinding geleerd heeft, dat de betrekkelijke 
bezuiniging van brandstof bij het stoken van verschillende fornui-
zen voornamelijk afhangt van verschil in behandeling. 

Behalve de klaarblijkelijk onmisbare hoedanigheden van ieder 
omvattend stelsel van verwarming en luchtverversching, te ver-
staan , voldoende en gemakkelijk aan te wenden middelen tot het 
verkrijgen eener verlangde temperatuur, groot gemak om die naar 
verkiezing te regelen, onmerkbare en gelijkjiiatige verspreiding der 
warmte, en bestendige zuiverheid der lucht te onderhouden in elk 
, aargetijde, zouden ook middelen moeten worden verschaft om de 
lucht in de cellen of lokalen zeer spoedig te kunnen afkoelen, door 
de instrooming van warme lucht te doen ophouden, en een' even 
sterken aanvoer van koele lucht naar de kamers daarvoor in de 
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plaals Ie stellen, en tevens deze afkoeling zoo te doen gescliic 
den , dat de luchtverversching onverminderd bleef plaats hebben; 
het zal buitendien van werkelijk belang zijn, dat de middelen 
door welke de afkoeling kan worden te weeg gebragt, zoodanig 
zijn, dat zij de inlating, hetzij van koele of van warme lucht, of 
eene naar omstiindigheden bepaalde hoeveelheid van elke gelijk-
tijdig toelaten; eenigzins zoo als koud en warm water worden toe-

« gevoerd aan een bad. 
Het is eveneens wenscheli k dat de middelen voor deze ver-

« 

eenigde of afzonderlijke w^erkingen lot verwarming en verkoe-
ling in dier voege zijn ingerigt, dat de warmte en luchtverver-
schin£j eener enkele kamer of cel kunnen worden vermeerderd 
of verminderd, zonder daardoor die van eenig ander vertre 
hoe nabij ook gelegen, aan te doen; terwijl eene strikt na te 
leven voorwaarde van het plan steeds moet zijn, dat de lucht-
verversching met het grootste gemak kan worden geregeld; 
welke manier van verwarmen of die van verkoelen — in werking 

• • moge zijn. 
Als die beginselen in de model-gevangenis waren toegepast, zou-

den de overmaten van temperatuur, welke men daar ondervindt, die 
zoo hinderlijk zijn en meestal in geen tien tot veertien dagen tijds 
te herstellen , even gemakkelijk als spoedig te verhelpen zijn; en 
hoe gemakkelijk door diezelfde middelen zou niet de warmtegraad 
der cellen kunnen worden geregeld, ten einde dadelijk te gemoet 
te komen aan , hetzij plotselinge of regelmatige veranderingen der 
temperatuur van de buitenlucht; en als men daarbij in aanmerking 
neemt de wezenlijke verschillen van gewoonten en gestel, de ver-
anderlijke toestanden van gezondheid en ziekte, en de meerdere of 
mindere geschiktheid voor actieve of zittende bezigheid, die altijd 
onder de inwoners van dezelfde gevangenis zullen bestaan; zal het 
gemakkelijk zijn de belangrijkheid Ie «schatten , dier volkomen be-
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heersching over den warmtegraad en de luclitverversching in elke 
cel , welke hier is aangeduid geworden. 

Er is noir eene overweging van eenii? aanbelang in verband met 
dit gedeelte van ons onderwerp, die echter de aandacht schijnt te 
zijn ontgaan bij het bepalen der inrigtingen bij de model-gevangenis, 
namelijk dat het wenschelijk is," de temperatuur in de cellen bij 
nacht, van die bij dag met een bepaald aantal graden te doen ver-
schillen; want van hoeveel waarde en hoe noodzakelijk het zijn 
mag, eene zekere temperatuur te kunnen voortbrengen en het ver-
mogen te hebben, die naar verkiezing gelijkmatig in stand te hou-
den, zoo kan het toch gewis noch noodzakelijk, noch heilzaam 
wezen, de warmte in de cellen als dag- en als slaapvertrekken, op 
denzelfden graad te hebben; de ondervinding leert toch, dat het 
voor de gezondheid wenschelijk, zoo niet noodzakelijk is, dat bij 
nacht de temperatuur lager zij dan bij dag; waarom de nuttigheid 
er van, dat de warmtegraad in de cellen kunne worden geregeld 
in dier voege, als door ons is aangeduid, zoodat zij naar verkiezing 
verkoeld of verwarmd kunne worden, naar wij vertrouwen, niet 
kan worden betwist. 

Maar zoo men de belangrijkheid er van erkent, zich te kunnen 
vrijwaren tegen een over-verhitten dampkring, zal men gewis ge-
redelijk toegeven, dat het noodzakelijk is te voorzien in het geval 
eener al te drooge lucht; — en deze aanmerldng voert ons vanzelf 
tot de beschouwing van het andere vereischte van elk volledig stelsel 
van. verwarming, namelijk, dat het een werkdadig middel lot rege-
ling van de vochtigheid der lucht moet aan de hand geven. 

Bij elke verrigting, ten doel hebbende de buitenlucht te ver-
heffen tot eene temperatuur, voldoende voor gewoon verblijf, ver-
meerdert, gelijk men weel, haar inhoud door de warmte, naar de 
bekende wetten der uitzetting, ten gevolge waarvan hare betrekke-
li kc vochtii»heid ins£;eli ks verandert. « O O » 
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Indien de buitenlucht, op 52 graden zijnde, in aanraking Avordt 

gebragt met het verwarmend oppervlak en daardoor op 110'^ komt, 
(waarbij ondersteld wordt, dat het w'ater in de buizen eene warmte 
heeft van 190°), zal zij geschikt wezen om de temperatuur binnen 
's kamers te houden op 60®, en haar inhoud zal met ongeveer een 
zesde grooter zijn geworden, terwijl daarbij geene vermeerdering 
van vochtigheid in de lucht plaats heeft; en daar bij den onder-
stelden graad van koude builen (het vriespunt) de lucht doorgaans 
zeer droog zal wezen, zoodanig dat zij, vooral bij het heerschen 
van zekere winden, eene groote verwantschap zal hebben voor 
vocht, is'het klaar dat onder zulke omstandigheden, die niet onge-
woon zijn in ons luchtgestel in den winter, er eene overwegende 
noodzakelijkheid zal bestaan, om kunstmatig aan de lucht eene 
zoodanige meerdere vochtigheid te geven, als noodig zal zijn om 
haar voor eene gezonde ademhaling geschikt te doen zijn; en indien 
deze herstelling wenschelijk is voor menschen die gezond zijn, mag 
men haar onmisbaar achten voor personen, verkeerende in zulke 
bijzondere omstandigheden, als de inwoners der gevangenis van 
Pentonville, 

Men bedoelt niei hier te doen verstaan, dat het noodzakeliik zou 
* u 

moeten worden geacht, om in gewone woonhuizen, of zelfs in 
plaatsen waar menschen in groot getal voor korten tijd vergaderen , 
eenig bijzonder middel aan te wenden tot regeling van den vocht-
staat der lucht; maar het is wel degelijk van het grootste gewigt 
dat zulks plaats vinde, in alle zoodanige gevallen als van gevange-
nissen naar het eenzame stelsel, en ook gekkenhuizen, hospitalen 
voor lering, ziekenzalen, en in het algemeen in alle lokalen bijzonder 
voor zieken bestemd; en uit hoofde dat men verzuimd heeft eenig 
eenvoudig doch afdoend middel, om het aanwezen eener te drooge 
of te warme lucht in de cellen te beletten, zullen de beslaande in-
rigtingen der gevangenis Pentonville, vroeger of later verande-

t 
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ringen, — minstens in zoo verre, — moeten ondergaan; of het stelsel 
van luchtverversching en verwarming der gevangenis, zal ver be-
neden dien graad van volmaaktheid en werkdadigheid blijven, die 
in alle opzigten deze belangrijke nationale inrigting zouden beboe-
ren te kenmerken. 

Als besluit en slotsom van het voorgaande kan als vast gesteld 
worden, dat het, met opzigt tot de luchtN^erversching en verwar-
ming van gevangenissen, klaarblijkelijk ten eenemale onvoldoende 
is te voorzien in die vereischten alleen, welke voorgeschreven zijn 
in de gedrukte reglementen, betrekkelijk gevangentucht, namelijk: 

De voortbrenging en instandhouding van eene voldoende en ge-
lijkmatige-temperatuur in de cellen, — het invoeren van versche 
lucht, — en het onttrekken van bedorven lucht tot een bedrag van 
6 tot 8 teerling voet Eng. (0,169 tot 0,225 teerling el) i n d e 
minuut, en voorts de vermijding van eenige meerdere middelen van 
voortplanting van het geluid van cel tot cel, en zulks vermits het 
eve/i'noodzakelijk is te bepalen: 

1°. dat het aan te nemen stelsel van luchtverversching en ver-
warming , gegrond zij op het beginsel van rijzing, niet op dat van 
daling der lucht; 

2°. dat daarin begrepen moeten zijn afzonderlijke middelen, tot 
het verlagen van de temperatuur der cellen, elke voor zich, en dat 
die middelen gemakkelijk en dadelijk aanwendbaar moeten zijn; 

5®. dat de verwarmings-inrigting van dien aard zal moeten we-
zen , om de temperatuur in afgezonderde cellen spoedig en in 
bepaalden graad te kunnen doen rijzen, wanneer zulksmogtnoodig 
geacht worden. 

dat middelen verschaft worden om de vochtigheid in de 
cellen te doen af- en toenemen, in bepaalde evenredigheid, en 
wel in dier voege dat men er naar willekeur den hygrometrischen 
slaat der lucht kan regelen; en 
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En eindelijk len laatste, dat eene uitdrukkelijke voorwaarde van 
de verwarmings-inrigtingen zal zijn, dat het oppervlak gebruikt om 
warmte uit te stralen aan de lucht, afgezonderd zal wezen van de 
kanalen, dienende tot aanvoer van versche lucht. 

Een stelsel van verwarming, dat aan al die vereischten voldoet, 
zal in hoogen graad geschikt wezen voor gevangenissen en ook voor 
andere openbare gebouwen; — en daar het volkomen uitvoerbaar 
is om al die hoedanigheden der verwarming te vereenigen met een 
even volmaakt en werkdadig stelsel van luchtverversching, hetzij 
natuurlijke of kunstmatige, vermeent men dat niet alleen gevange-
nissen maar ook alle onze belangrijke openbare gebouw'en zouden 
behooren te worden voorzien van een zoo groot aandeel dezer ele-
menten van warmte voortbrenging en luchtvernieuwing, als men in 
elk bijzonder geval wenschelijk en uitvoerlijk zal achten. 

Men was aanvankelijk voornemens liierbij te voegen eenige alge-
meene opmerkingen nopens die beginselen van luchtverversching en 
verwarming, waaraan men thans de meeste waarde hecht; terwijl 
men zich ook voorstelde eenige voorbeelden te geven van de pra 
tische toepassingen, die van eenige dier beginselen zijn gemaakt; 
maar vindende dat de ten uitvoer legging van dit voornemen, eene 
al te groote uitbreiding dezer «opmerkingen» zou ten gevolge heb-
ben, heeft men dit denkbeeld, voor het tegenwoordige opgege-
ven; doch alzoo de behandeling van het tegenwoordig onderwerp 
onvolledig zou kunnen schijnen, zoo daarbij hoegenaamd geene be-
schrijving gegeven wierd van het stelsel van gedwongene luchtver-
versching, aangenomen in de model-gevangenis en in andere 
openbare gebouwen, waar eene overvloedige toevoer van versche 
lucht in alle jaargetijden vereischt wordt, voegt men hierbij de 
volgende korte schets van dat stelsel. 

Elk vertrek heeft een of meer kanalen voor bedorven lucht, die 
alle tot onder hel dak opgaan; langs het dak zijn gebouwd groote 
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liggende hoofdkanalen in gemeenschap met de lagere kanalen der 
vertrekken; — terwijl eene groote luchtschoorsteen, te lood op-
gaande tot eenige ellen boven de nok van het dak, de reeks van 
kanalen voor bedorven lucht volledig maakt. In een gedeelte van 
den zolder, nabij zijn midden, is geplaatst eene groote kagchel of 
een fornuis en zulks onmiddellijk tusschen de hoofdkanalen voor de 
bedorven lucht en den loodregten schoorsteen op het dak; en wan-
neer dan gestookt wordt in het fornuis of de kagchel wordt een 
trek of zuiging in den schoorsteen voortgebragt, waardoor dc ge-
heele massa bedorven lucht, door elk kanaal van ieder vertrek tot 
in de hoofdkanalen stijgt, en van daar door den schoorsteen in de 

V 

buitenlucht wegstroomt. 
Van dit plan is het naauwelijks noodig op te merken, dat het be-

ginsel van luchtverdunning, waarop het berust , en de groote 
trekkracht, die daarbij kan worden aangewend zijne algemeene 
doeltreffendheid verzekert; — en genoegzaam de redenen aanduidt, 
waarom het voordeden heeft, boven plannen van natuurlijke lucht-
verversching, in alle die gevallen, waarbij de lucht tot een bepaald 
bedrag, eenparig moet worden ververscht gedurende alle jaarge-
tijden , onafhankelijk van staats-veranderingen der buitenlucht. 

De bezwaren die dikwerf het meest worden gemaakt tegen dit 
s tdsd bestaan in de moeijelijkheid van het tot stand brengen van 
vddoende schikkingen onder dak tot aanleg der hoofdkanalen, en 
van de luchtschoorsteenen, die het dan noodig is aldaar te plaatsen; 
de groote kosten verbonden aan die schikkingen, wanneer zij al 
uitvoerbaar zijn; het onooglijke, — uit een bouwkunstig oogpunt, — 
van de groote sdioorsteenen boven het dak; en het praktisch onge-
rief, voortspruitende uit de noodzakdijkhdd de trekvuren op zolders 
op te passen. Niettemin, daar waar men niet opziet tegen deze be-
zwaren, of waar zij, koste wat het wil, moeten worden overkomen, 
zal deze inrigting, onder behoorlijke behandeling,zeervoldoendezijn. 
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OVER DE KENMERKEN EN DE EIGENSCHAPPEN 

VAN DE GÜTTA-PERCHA. 

DOOR THOMAS OXLEY Esq. A. B. 

Oudste Heelmeester der volkplantingen op het eiland Priim of Wales. 

Singapoera en Malacca. 

Overgenomen uit het Journal of the Indian Archipelago and Eastern 

Asia, als aangehaald in het Edinburgh New Philosophical Journal. 

(Zie Mechanic's Magazine y A p . 1 8 4 8 , b l . 363 . ) 

Ofschoon men in onze bosschen een aantal boomen aantreft die 
de gutta-percha opleveren, werd die zelfstandigheid echter eerst 
sedert vier jaren door de Europeanen ontdekt. 

Het schijnt dat D ^ W . MONTGOMERIE de eerste is geweest, die 
van de gutta-percha heeft gewaagt, en zulks in een' brief gerigt 
aan den Bengaalschen Raad van geneeskunde, in het begin van 
1845; daarin beveelt hij die zelfstandigheid aan, ten gevolge zijner 
be™ding, dat ze in de heelkunst van eenig nut kan zijn, terwijl 
hij tevens meent te moeten veronderstellen, dat die boomen tot de 
vijgsoorten behooren. 

De gutta-percha werd in April 1845 door Dr. D'ALMEIDA naar 
Europa overgebragt en aan de Koninklijke Maatschappij van kun-
sten te Londen aangeboden. 

In den beginne liet de Maatschappij zich echter weinig aan het 
geschenk gelegen liggen, en zij bepaalde zich bij eene eenvoudige 
dankbetuiging aan den gever; doch kort daarop vond zij goed een' 
gouden eerepenning voor eene gelijksoortige dienst toe te kennen 
a a n D ^ W . MONTGOMERIE. 

Waarom men nu den heer MONTGOMERIE beloont, en den heer 
D'ALMEID.\ met eene dankbetuiging heeft afgescheept, dit erkennen 
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wij niet te begrijpen; te vergeefs zoeken wij daarvoor eene aanneme-
lijke reden. Beider ontdekking toch berust op denzelfden grond-
slag;. namelijk hierop, dat zij de gutta-percha in handen vonden 
van eenige Maleijers, die er de voornaamste eigenschappen van 
hadden ontdekt, welke zij zich ten nutte maakten; zij vervaardig-
digden er zweepen van en bragten die naar de stad ten verkoop. 

Beide heeren verdienen alle onderscheiding voor hunne loffelijke 
pogingen om eene zelfstandigheid, die gebleken is zoo nuttig en 
belangrijk te zijn, algemeen bekend te maken. 

Daar nu de gutta-percha, sedert kort, veel de aandacht getrok-
ken heeft, heb ik mij voorgenomen, naar vermogen, aan het alge-
meen verlangen naar meerdere bekendheid met die zelfstandigheid 
te voldoen, en eene beschrij\ing te geven van den boom en het 

ebruik dat daar^^an, op de plaats van zijn' oorsprong, voor huisse-
lijke en andere diensten gemaakt wordt. 

De gutta-percha- of gutta-tuban-boom,.zoo als die eigenlijk be-
— daar de percha een vervalscht artikel 

aanduidt — behoort tot het geslacht der sapoteae. Hij is van groote 
omvang, van 18 tot 21 Ned. ellen hoog en van 60 ^ 90 Ned. dui-
men in doorsnede; hij heeftin het algemeen veel van de soort durio 
of wel bekenden doorian, en zelfs zoo veel, dat het den meest op-
pervlakkigen aanschouwer in het oog valt. De onderkant van het 
blad is echter van een roodachtiger en stelliger bruin dan bij de 
durio, terwijl de vorm ook eenigzins verschilt. 

Het is nog ni'et lang, dat men den tuban-boom in vrij grooten 
getale op het eiland Singapoera aantrof; maar tegenwoordig zijn alle 
groote stammen geveld, en men vindt er slechts eenige jonge plan-
ten, doch schijnt het gebied, waar hij wast, uitgestrekt te zijn, 
want men vindt hem op het geheele .Maleische schier-eiland tot 
Peiiang, alwaar ik mij overtuigd heb dat hij in overvloed is; of-
schoon het schijnt, dat de inwoners tot nog toe daarop geen acht 

hoort genoemd te worden 
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sloegen, hebben toch verscheidene handelshuizen orders gezonden 
naar Singapoera, lot aanvoer van dit artikel, waartoe zij de midde-
len gemakkelijk binnen hun bereik hebben. De boom wordt ook op 
Borneo gevonden, en ik twijfel niet, of hij zal op bijna al de om-
liggende eilanden aanwezig zijn. 

De plaatsen, waar hij het meest gevonden wordt, zijn de aange-
spoelde strooken lands aan den voet van heuvels; daar bloeit hij 
welig en maakt op vele plaatsen het voornaamste deel van het digte 
bosch uit. Maar niettegenstaande het een inlandsche boom is, zijn' 
schijnbaren overvloed en groote verspreidheid, zal de gutta ^Yeldra 
een zeer schaarsch artikel worden, wanneer men niet meer maat-
regelen van voorzorg bij de opzameling neemt, dan thans bij de 
Maleijers en Chinezen in gebruik zijn. 

De inboorlingen verkrijgen de gutta door het nedervellen van de 
boomen, die hunnen vollen w a s d o m hebben bereikt, en door het 
maken van insnijdingen in de schors rondom den boom, op afstan-
den van ongeveer 50 tot 45 Ned. duim, en het plaatsen van eene 
cocosnoot-schaal, eene palmschijf of een dergelijk vergaarbakje onder 
den gevelden stam, om het melkachtige sap op te vangen, dat ter-
stond bij iedere nieuwe insnijding uitvloeit. Dit sap wordt in bam-
boes verzameld, mede naar huis genomen en gekookt, ten einde de 
walerdeelen er van uit te drijven en het te doen verdikken tot dien 
graad van vastheid, welke het eindelijk aanneemt. 

Ofschoon het schijnt dat dit kooken noodzakelijk wordt, wanneer 
de gutUi in groote hoeveelheid verzameld is, zoo zal toch, wanneer 
men een boom versch i n s n i j d t , eene kleine hoeveelheid afzondert 
om uit te dampen, en die vervolgens in de hand verzamelt en 
vormt, het sap in weinige minuten geheel vast worden en volkomen 
liet aanzien hebben van het toebereide artikel. 

De gutta-percha in geheel zuiveren toestand, heeft eene graauw-
aclilij; witte .kleur; maar zoo als zij in den handel voorkomt, heeft 
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zij gewoonlijk eene meer roodachtige tint, veroorzaakt door de 
stukjes boomschors, die bij het maken der insnijdingen in het 
sap vallen en het hunne kleur mededeelen. Behalve deze toevallig 
daarin vallende stukjes, komen er nog talrijke opzettelijke vermen-
gingen van zaagsel en andere ligchamen bij. Eenige proeven, die 
ik onlangs op de markt zag brengen, bevatten niet minder dan een 
vierde Engelsch pond onreinigheden; en zelfs van de zuiverste 
proeven die ik heb kunnen bekomen tot geneeskundig gebruik, 
everde een Eng. pond van de zelfstandigheid na reiniging eene ons 

Eng. aan onreinigheden op. 
Gelukkig is het niet zeer moeijelijk vreemde ligchamen in de 

gutta te ontdekken of ze daarvan te zuiveren; men behoeft haar 
slechts tot volkomen weekheid in water te koken, voorts in dunne 
bladen uit te rollen,en dan alle onreinigheden er uit te nemen, het-
geen zeer gemakkelijk is, dewijl de gutta zich aan niets hecht en 
alle vreemde stof eenvoudig in hare vezels gehuld en niet met hare 
zelfstandigheid vermengd is. 

De hoeveelheid gutta van iederen boom verkregen wisselt van 
vijf tot twintig caltie af, zoodat wanneer men de gemiddelde bere-
kening op tien caitie stelt; tien boomen moeten geveld worden om 
eene picol produkt te verkrijgen (1). 

De hoeveelheid van Simjapoem naar Grool-Briltanie en het vaste 
land van Europa, sedert den 1 Januarij '1845 tot heden uitgevoerd, 
bedraagt 6.918 picol, ter verkrijging waarvan men 69.180 boomen 
heeft moeten vellen. Hoeveel beter zou het daarom zijn de boomen 
te kerven, zoo als door de Burmezen gedaan wordt tot het verkrii-
gen van de caout-chouc uit de ficus elastica (zij maken nameliik \ • J 
schuinsche insnijdingen in de schors en plaatsen er bamboes onder 

(1) Een picol is 125 Amsterdanische ponden, derhalve 61,76Ned. 
ponden (hel Amsterd. pond gerekend tejjeii 0,49409 Ned. p.) Een 
picol bevat 100 callies. 
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om het sap op te vangen dat ervan zelf uitloopt), dan de bron in 
eens te doen opdroegen zoo als zij tegenwoordig doen. 

Voorzeker zou men in den beginne niet zoo veel uit een' enkelen 
boom verkrijgen, maar de latere aanwinst zou onberekenbaar zijn, 
voornamelijk daar de boom langzaam schijnt te groeijen, in allen 
gevalle niet zoo spoedig als de ficus elastica. 

Het zou mij niet verwonderen dat indien de navraag vermeer-
dert , en men blijft volharden in de tegenwoordige vernielende han-
delwijze, er plotseling in de behoefte aan gutla percha niet zal 
kunnen voorzien worden. 

E1GENSCH.\PPEN VA.N DE GUTTA. 

Zoo als \Toeger vermeld is heeft deze zelfstandigheid in ver-
schen en zuiveren toestand eene vaal witte kleur, en is vettig op 
het gevoel met eenen eigenaardigen lederachtigen reuk. Kokende 
alcohol ontbindt haar niet, maar zij lost zich gemakkelijk op in 
kokende terpentijn-olie. Gutta, kool teer en hars, in gelijke hoevee-
heden te zamen gekookt, levert een goed mengsel op om flesschen 
digt te maken. Ik ben de kennis van dit middel verschuldigd aan 
den heer LITTLE, die mij ook de verhouding heeft opgegeven. Ik 
heb het evenwel noodig geoordeeld om 2 deelen gutta te nemen, 
dat is de helft in plaats van een derde, ten einde het mengsel 
bestand te doen zijn tegen de hitte van dit luchtgestel. Wanneer 
het gebruik dit vordert kan zij altijd weder lenig gemaakt worden 
door den pol, waarin zij zich bevindt eenige minuten boven het 
vuur te houden. 

De gutta op zich zelve is zeer ontvlambaar; een afgesneden 
strookje vat vuur, en brandt met eene heldere vlam, verspreidt 
daarbij vonken, en er druipt een zwart overblijfsel a f , even als bij 
zegellak, waarmede het , bij het verbranden, zeer veel overeenkomst 
heeft. Maar de voorname bijzonderheid van deze zelfstandigheid en 
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daarom is zij ook tot veelvuldig gebruik dienstig, is de uitwerking die 
heet water op haar heeft. Eenige minuten in water van 130® Fahr. 
gedompeld, wordt zij week, en dan kan men haar naar welgevallen 
vormen, tot de eene of andere gedaante, die zij bij het be -
koelen behoudt. Wanneer men een afgesneden strook in kokend 
water houdt, trekt zij zich in lengte en breedte te zamen. Dit is 
een zonderling en opmerkelijk verschijnsel, schijnbaar in strijd met 
de wetten der warmte. Het is door hare vervormbaarheid, wan-

* 

neer ze in kokend water gedompeld is, dat zij tot zoovele nuttige 
einden bruikbaar is, en dat de Maleijei^ het eerst aanleiding hebben 
gevonden, om er zweepen van te maken, die naar de stad gebragt 
werden, waardoor zij nader bekend werd. De inboorlingen hebben 
er vervolgens emmers, waterbakken, kruiken, schoenen, strengen, 
koelvaten voor wijn en ander huisraad uit vervaardigd. Het aantal 
octrooijen, voor het toebereiden van dit artikel in Engeland geno-
men-, bewijst hoeveel het reeds de aandacht getrokken heeft en van 
hoe groot nut het is de gutta te vervaardigen. Maar vooral wegens 
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hare toepasselijkheid in de wondheelkunst is zij van groote waarde. 
De gutta is voornamelijk eene der nuttigste hulpmiddelen voor 

dien tak van heelkunde die van allen het minst op gissing rust. 
Hare gemakkelijke vervormbaarheid en haar vermogen om eenige 
daaraan gegevene gedaante te behouden bij het bekoelen, heeft 
haar doen kennen als dienstig tot het vervaardigen van bougien of 
katheters, en daarom heeft mijn voorganger Dr. W . MONTGOMERJE 

er daartoe partij van getrokken; hij heeft verscheidene van de ge-
noemde instrumenten, vervaardigd en hun gebruik aanbevolen aan 
de Bengaalsche geneeskundige commissie. Maar ik vrees dat deze 
goede aanwijzing, even als menige andere, uit gebrek aan het 
noodige onderzoek over het hoofd is gezien. 

Ik heb intusschen de zelfstandigheid steeds en met voordeel blij-
ven aanwenden. Zij is ook zeer dienstig voor slangen van spuiten, 
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die als zij van caoul-chouc vervaardigd zijn, in deze stanken nooit 
lang goed blijven. 

Onlangs door mij genomene proeven hebben mij aan de gutta 
nog grootere waarde doen hechten, en aangetoond dat zij het 
beste en gemakkelijkste middel oplevert, dat er ooit ontdekt is, 
voor de behandeling van beenbreuken, daar ze bijdraagt tot ge-
mak en verligting van den lijder, en zeer veel tot vermindering 
der moeite en zorgen van den heelmeester. 

Wanneer ik denk aan die menigte van zwagtels en spalken, die 
men door de gutta kan missen, en aan het gemak en de eenvou-
digheid harer aanwending, dan kom ik tot het besluit dat zij geen 
ijdel geschenk voor de menschheid zou zijn, al werd zij uitsluitend 
hiertoe en tot geen ander doel gebruikt. De wonden die ik heb 
waargenomen en waarbij ik het nut der gutta op de proef heb 
gesteld, bepalen zich voor het tegenwoordige slechts tot twee 
zamengestelde breuken; eene aan hef been, en eene aan de kaak; 
daarbij heeft zij niet slechts verwonderlijk aan mijne verwachting 
beantwoord, maar die zoo zeer overtroffen, dat ik mij zeiven 
schuldig zou oordeelen, wanneer ik die feiten niet spoedig open-
baar maakte. Haar nut bij eene breuk van de onderkaak, moet ter-
stond iederen heelkundige inlietoogvallen. Zij vormt zich dermate 
naar iedere bogt, dat het eer is of den lijder een nieuw been dan 
een eenvoudige steun wordt gegeven. Een man die onlangs in het 
hospitaal werd gebragt, had het onder-kakebeen gebroken door een 
slag van een paard, die zoo hevig was geweest dat er bloedstor-
ting uit de ooren was veroorzaakt en het been in verscheidene 
stukken gebroken was; drie dagen na het voorval was de man 
weder in slaat om te eten en te spreken en hij gevoelde zich zoo 
wel met zijn spalk van gutta, dat hij er op aandrong om binnen 
tien dagen het hospitaal te verlaten. Mijne wijze om deze zelfstan-
digheid op beenbreuken toe te passen, is als volgt : 
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Wanneer de gutta te voren goed uitgerold i s , in bladen van 
behoorlijke grootte en ongeveer een vierde Engelsche duim dik, dan 
is zi] «'eschikt om i2februikt te worden. Wanneer men er zich van 
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bedient, steekt men een stuk ter behoorlijke lengte en breedte in 
een kuip met kokend water; het lid van den lijder moet alsdan, met 
hulp van anderen, zacht opgeligt en op de gebruikelijke wnjze uit-
gestrekt worden. Wanneer nu de chirurgijn zich overtuigd heeft 
dat het gebroken been weder op zijne plaats is, neemt hij het vel 
gutta uit het heete water en laat het eenige minuten bekoelen. Dan 
is het nog zacht en buigzaam even als gewast leder, terwijl het in 
dien toestand is, wordt het onder het lid geplaatst, dat langzamer-

"hand en zacht wordt nedergelaten. De gutta moeter dan omgebragt 
en zorg\'uldig over den geheelen bovenkant en de zijkanten van 
het been gevormd worden, terwijl men de uiteinden tot elkander 
brengt, zonder die te vereenigen. Wanneer er te veel stof aan is 
kan die met een schaar worden afgesneden, maar men moet eene 
opening laten beneden het voorste gedeelte van het been. Dan zal 
het been-in eene gemakkelijke, zachte en gladde kast zijn, welke 
binnen tien minuten stijf genoeg zal wezen om iederen vorm te be-
houden , dien de heelmeester er aan gegeven heeft, en zoo zal het 
bot op zijne plaats worden gehouden. Plaats het been-aldus toege-
r u s t - o p een dubbel hellend vlak, en bevestig het daarop door drie 
der gewone lis-windsels om het geheel: dat is, —- een aan het boven-
einde, een in het midden en een aan het ondereinde. Laat den voet 
rusten op eene voetbank en doe eene laag gutta over de wTcef van 
den voet, ten einde de drukking te verdeden van het kleine windsel 
dat men gewoonlijk gebruikt, om den voet op de bank vast te ma-
cen. Hierna behoeft de hedmeester den lijder geen verdere pijn te 
veroorzaken, tot dat hij denkt dat het been gebruikt kan worden, 
of dat hij oordedt dat het bot genoegzaam vereenigd is, om het 
gewigt van den lijder te dragen. Wanneer het eene zamengestdde 
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breuk is, zal hel voldoende zijn de lis-windsels los te maken, de 
kanten der gutta-spalk tot den vereischten afstand te scheiden, het 
lid te w^asschen en te reinigen, zonder iets te verplaatsen dan de 
windsels en de spalk daarna weder te sluiten. De volmaaktste zin-

é 

delijkheid kan onderhouden worden, aangezien de gutta niet wordt 
aangedaan door het wasschen, hoe veel men dit ook doe; en het 
wordt ook niet bemorst of hinderlijk gemaakt door eenige ontlas-
ting, want dat alles kan even gemakkelijk van den gutta-koker af-
gewasschen worden als van wasdoek. 

Ik heb een lijder gehad wiens scheenbeen wel twee Engelsche 
duimen door de bekleedsels uitstak, en die zes weken na de be-
schadiging wandelde met een been zoo regt en welgemaakt als hel 
ooit te voren was geweest. Daarom is het zeer duidelijk, dat wan-
neer het zoo'goed voldoet bij zamengestelde beenbreuken, het 
evenzeer, zoo niet nog beter, voldoen zal bij eenvoudige beenbreu-
ken, en dat eenig gebroken been in staat om een werktuiglijken 
steun te verdragen, veel beter door gutta dan door eenig ander 
middel zal kunnen worden gesteund, daar zij in zich vereenigt ligt-
heid en zachtheid, duurzaamheid en eene geschiktheid tot aan-
sluiting, welke geene andere bekende zelfstandigheid bezit. 

Alle nieuwe proeven zijn aan tegenkanting blootgesteld, en ik 
veronderstel niet dat deze aanbeveling eene uilzondering op den 
regel zal maken; maar ik noodig allen, die slechts eenige kennis 
van heelkunst hebben, uit, de proef er van te nemen, alvorens zij 
de eigenschappen der gutta betwisten, en ik ben volkomen over-
tuigd , dat als zij zulks doen, dan alle andere spalken en zwachtels 
eerlang ter zijde zullen worden gesteld. 

Ik heb deze stof nog tot een ander gebruik aangewend, name-
lijk als dopjes ter overzending der koepokstof, die aldus voorzien 
zeer goed moet blijven, want de dopjes zijn hermetisch gesloten; 
maar ik heb geene voldoende ondervinding gehad van dit gebruik 
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der gutta, om mij bepaaldelijk over zijne waarde uit te laten, 
ï hans beproef ik hare toepassing op zweren, door het zwerende 
lid in een laag van gutta te sluiten, om alle buitenlucht weg te 
liouden, en tot nog toe belooft deze proef een goeden uitslag. 

Sedert het ter neder schrijven der vorige aanmerkingen, heb 
ik een officieel berigt ontvangen van Penang, dat de koepokstof 
in dopjes van gutta verzonden in goeden staat is ontvangen, en 
volkomen aan hare bestemming heeft beantwoord. Ik heb zelf ook 
een dopje geopend, dat eene korst koepokslof bevatte, welke hier 
gedurende eene maand er in was, en het scliijnt dat de stof niets 
van hare kracht verloren had, daar de inenting daarmede gevat 
heeft. Dit zal meer opmerking verdienen als men zich herinnert, 
dat het tot heden toe te Singapoera bijna onmogelijk geweest is 
de koepokstof slechts voor een paar dagen te bewaren; dat niet-
tegenstaande al de pogingen, zoo van de zijde des rijks als van 
die der burgerlijke geneesheeren, deze kolonie meermalen de voor-
deden van dit zoo belangrijk behoedmiddel, gedurende een tijd-
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vak van twee jaren, heeft moeten missen; en dat ten allen tijde 
het verkrijgen en overzenden van dit belangrijk geneesmiddel 
groote zorgen en zwarigheden heeft veroorzaakt aan al de offi-
cieren van gezondheid., die er zich ooit mede bezig gehouden 
hebben. 

Ik heb in het Mechanics Magazme van Maart 1847 eene opgaaf 
> 

aangetroffen van verscheidene octrooijen voor de bewerking dezer 
stof, door den heer CILUILESEVIS^EOCK genomen, waarbij ook gevoegd 
is eene beschrijving van eene volkomene behandeling om de gutta 
te zuiveren; en tevens eene vermelding dat zij eene onaangename 
zuurachtige reuk heeft. De zuivere gutta is voorzeker min of meer 
zuur; dat is, zij zal in eene oplossing van soda eene ligte op-
bruisching veroorzaken, doch bijlende potiisch is op die zelf-
standigheid zonder uitwerking. De reuk, ofschoon eigenaardig, 
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is noch sterk, noch onaangenaam, zoodat de grondstof, waarop de 
proef is genomen, bijzonder onzuiver moet geweest zijn, en waar-
schijnlijk een groot gedeelte harer zuurheid ontleend heeft door 
bijvoeging van andere plantaardige zelfstandigheden, die in gisting 
waren overgegaan. Het komt mij voor dat zoo de gutta zuiver is, de 
boven — als tot volkomene reiniging noodzakelijk— opgegevene om-
slagtige bewerking geheel overbodig is. De gutta kan alhier in een 
volkomen zuiveren toestand verkregen worden, door haar eenvoudig 
te koken in water, tot dat zij goed week is , en dan door het uit-
rollen in dunne bladen, wanneer, zoo als ik boven reeds vermeld 
heb, alle vreemdsoortige stoffen gemakkelijk kunnen weggenomen 
worden. Ik zou den fabrikanten in het moederland aanbevelen een 
hoogeren prijs te besteden voor deze stof, wanneer ze zorgA^uldig 
door een doek gehaald'is, bij de inzameling en dan zullen zij de 
gutta in een toestand verkrijgen, die hun zeker veel meer moeite 

en grootere uitgaven zal besparen, dan de geringe vermeerdering 
der kosten van de grondstof, door die voorbereiding veroorzaakt, 
zal bedraden. 
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IETS OMTRENT H E T BOUWEN MET SANTORIN-MORTEL U)-

Overgenomen uit een rapport van VON KÜRBER , majoor in 

K. K. Oostenrijksche dienst; in Mei 1847. 

(Uit het Archief van hel Ministerie van Oorlog.) 

De aarde van Sanloriny — van Vulkanischen oorsprong. Eigenschap-
pen der aarde 

staat uit zoodanige scheikundige bestanddeelen, hoofdzakelijk kie-van 5anforw. 
selaarde, aluinaarde en kalkaarde, die, gemengd met elke kalkhy-

(1) In Junij 1847, deelde de Minister van Builenlandsche Zaken 
aan de Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Oorlog mede eene 
korte Duitsche Memorie, belrefiPende het gebruik van aarde van San-
torin als cemenlstof bij water- en andere bouwwerken, vervaardigd 
door den Majoor der Oostenrijksche Militaire genie VON KÖRBER , die 
een der eerste zou zijn geweest, die met Sanlorin-morlel heeft doen 
bouwen. Het geschrift was ingezonden door den Nederlandschen 
Gezant te Weenen, op wiens aanzoek de I\Iajoor VON KÖRBER het 
opgemaakt had. 

iS'aar aanleiding van die mededeeling hebben de beide laatstgemelde 
Ministers maatregelen genomen, ten einde eenige mudden dier aarde 
naar herwaarts te doen overbrengen, met oogmerk om er proeven 
mede Ie doen nemen en alzoo na te gaan of van die stof hier te 
lande een voordeelig gebruik zou te maken zijn. 

De leiding der proefneming is opgedragen aan den Fungerenden 
Hoofd-Ingenieur bij de Aigemeene dienst van den Waterstaat VAN 
DER KUN , en aan den Kapitein Eerst-Aanwezend Ingenieur te Zutphen 
E. VAN INGEN gezamenlijk. 

De bestelde aarde is voor korten tijd hier aangekomen. De proeven 
zullen te Zntphcn worden genomen. 

Buitendien heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken aan het 
Koninklijk Nederlandsch Instituut te Amsterdam opgedragen, de eigen-
schappen dezer aarde te doen.onderzoeken, waartoe eene zekere hoe-
veelheid dier stof aan eene lot dat einde door de Eerste klasse van 
het Instituut benoemde Commissie, bestaande uit de heeren VAN DER 
BOON MESCH, I\IATTUES en ROSE, is toegezonden. 

Ook schijnt het voornemen te bestaan een paar mudden aan de 
Koninklijke Akademie voor Civiele Ingenieurs te Delft te zenden. 

t -
f 



t 
» 

t I 

86 

draat, daaraan de eigenschap geven — onder water te versteenen — 
en haar zeer geschikt raaken tot krachtige verbinding van harde 
ligchamen in de lucht. 

Die bestanddeelen zijn: 
Kieselaarde 63,468 deelen. 
Aluin-aarde (Ahmina) . . . . . . . 16,432 
Kali 
! Vatron 

D (Poiassa) 
(Soda) 

4,544 
2 ,555 
5 ,150 

» 

Verzuursels van ijzer en van manganesium. . 
Kalkaarde (Calx) 2 ,940 
Bitteraarde (Magnesia) 1,319 

5 ,360 
. . . . . . . ' . . . 0 ,234 

w 

» 

Gewoon zout 
Verlies 

zijnde 100,000 deelen. 
Deze aarde komt voor als een poeder, vuil-imt van kleur, vol 

kleine meer of minder poreuse steentjes, graauwe en bruine, die — 
door vergrootglazen — er uitzien als kleine slakken (schlacken). De 
aarde heeft geene smaak; haar soortelijk gewigt is gering ( ± 0.85). 

Verschillende daarin van de pouzzolaanaarde, bevat zij bitteraarde, 
— welke met opzigt tot deugdelijkheid als cementstof, — een 
zeer voordeelig bestanddeel is. Zij is ligt en uiterst poreus; de 
pouzzolaan-aarde zwaar en hard. 

Door die beide verschillen, hoe gering zij aanvankelijk mogen 
schijnen, is de santorin-aarde veel meer dan een surrogaat voor 
andere bekende cementstollen; en waterbouwingen kunnen met die 
stof gemakkelijk, zonder groote kunst en met geringe kosten wor-
den tot stand gebragt, die anders bijna onuitvoerbaar zijn voor-
gekomen. 

Daar de aarde gevonden wordt in eenen uiterst poreusen staat, 
gelijk zij als asch, uit den vulkaan is geworpen, zijn hare aanra-
kingspunten met den kalk menigvuldiger; en elk deeltje aarde 
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wordt, door de er bijgevoegde opgeloste kalkhydraat, niet alleen 
overtrokken, (gelijk bij de pouzzolaan-aarde meer het geval is) maar 
geheel doordrongen, en daardoor chemisch een cement verkregen, 
van bijzondere en eigenaardige werkzaamheid, waarbij, als het in 
het water geworpen of daarin gebruikt wordt, de aarde niet van den 
kalk gescheiden kan worden, gelijk bij de pouzzolaan-mortels plaats 
heeft, zoodat het cement geheel vloeibaar gemaakt nog als zoodanig 
w'erkzaam bli'ft. 

« 

Alle voorzorgen, w^elke anders genomen moeten worden om mor-
tels voor oplossing te behoeden, zijn daarom met den santorin-mortel 
onnoodig. Het voordeel daarvan moet iederen deskundige zeer groot 
voorkomen. 

Daarom wordt, naarmate van het gevorderde verbindingsvermo-
gen van den mortel, eene meer of minder groote hoeveelheid der 
aarde gebruikt, vooral als spoedige versteening vereischt wordt; 
b. V. bij bouwingen, welke blootgesteld zouden zijn aan golfslag of ' 
stroom. In zulke gevallen worden daarmede op eene hoogst een-
voudige wijze de hechtste muren gemaakt. 

Ofschoon namelijk een muur met zoodanigen cement-mortel, op Eijyenschap-
de gewone wijze, gebouwd, eene opmerkelijke vastheid verkrijgt, 
zoo kan toch daardoor, al neemt men alle mogelijke voorzorgen 
bij de bewerking, — niet die graad van stevigheid en digtheid 
verkregen worden, welke met behulp van water te bereiken is, 
waardoor de mortel vloeibaar gemaakt wordt, en tot in alle tus-
schenruimten der steenen doordringt en die vult. Een zoodanige 
vloeibare mortel, gegoten in eenig vat of daarin gemaakt, dr ingt , 
naar mate zijner diepte, met steeds toenemende persing in die 
tusschenruimten, en verbindt de steenen daarom veel beter en 
vrachtiger, dan zulks door middel van truweel en hamer konde 
worden verkregen. 

De teerling voel (51.58 kan) vloeibare mortel, weegt ± 91 
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Weener pond (o0.96 Ned. pond), en oefenl, bijgevolg, reeds op 
10 voet (5.16 el) diepte, een' druk van ± 900 pond (304 Ned. 
pond) op den vierkanten voet (0.099 vierk. el) ( ± 5^0 Ned. 
pond op de • palm.) Men verkrijgt alzoo de volmaaktste wer-
king van den mortel, wanneer men de geheele hoogte van het 
muurwerk, dat men maken wil, in eens kan bereiken, nog ge-
durende dat hij vloeibaar is, ten einde de druk worde voortge-
plant tot de onderste deelen des bouws, welke de meeste vast-
heid verki'ijgen. 

Hierdoor wordt de grondslag voor het fondament in eens met het 
geheele gewigt, dat hij te dragen zal hebben, belast, en, zoo veel 
noodig, tot zetten gebragt, terwijl alles in den.bouw nog kan uit-
wijken; en zóó —einde l i jk— een vastevenwigt verkregen, waar-
toe de massa anders slechts door afscheiding (scheuring) harer deelen 
zou zijn gekomen. Om deze reden alleen — reeds — zouden alle 
zware muren in vormen en met aanwendinc: van hvdrostatische O V 
persing, moeten worden gemaakt, al ware geen ander voordeel 
daaraan verbonden. Maar deze wijze van werken schijnt des te 
voordeeliger, wijl men er bij ontheven is van de zorg en groote 
kosten, die, in den regel, besteed moeten worden, om het water 
uit de plaats, waar gebouwd zal worden, te verdringen, en die 
droog te houden; aangezien men zich van een natuurlijk middel 
bedient, om midden in het water, rotsmassa's, als het ware van 
verkieslijke grootte, voort te brengen. Werkelijk kan een aldus ge-
bouwde muur, na verloop van weinige maanden, niet van eene 
rots onderscheiden worden, daar de mortel, die eene eigenaardige 
kleur heeft, de steenen tot een conglomeraat verbindt, terwijl het 
verband van het muurwerk onder water niet anders dan door middel 
van buskruid kan worden verbroken. Zoodanig een ligchaam is een 
enkel stuk, zonder voegen noch hollen, en behoeft daarom geene 
der voorzorgen, die genomen moeien worden, zelfs bij muren van 
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gehouwen steen, wegens gedeeltelijke zetting van den gronds ag of 
opening der voegen, en waarbij derhalve alle voorzieningen vereischt 
worden, welke anders ter verhelping van die gebreken noodig zijn. 

Zakt een enkele steen, hetzij door het zinken der ondergronden 
of door werking des strooms of der golven, dan volgen anderen , 
en de bouw komt in gevaar, terwijl op de voorgestelde wijze, het 
zwaarte punt van het geheele ligchaam onderspoeld moest geworden 
zijn, zou het bewegen. Anders is geene vernieling er van mogelijk. 

Om deze redenen is het maken van groote massas in vormen tot 
een stuk, of van een geheelen muur tot een' enkelen kunststeen te 
beschouwen als eene belangrijke vordering der kunst, waarbij te 
onderscheiden zijn de beide gevallen, dat de bewerking geschiedt 
hinten en 'in water. 

Moet een muur in water gebouwd worden, dat dient vooraf, Wijze van bouwen der 
volgens de bepaalde afmetingen, een houten vorm, hetzij voor den gieimuren. 
geheelen bouw in ééns, of voor een gedeelte er van, gemaakt te 
worden en voorts in gereedheid gebragt om gesteld te worden, ter-
wijl de grondslag door uitbaggering van den modder gezuiverd en 
uitgediept wordt, tot een genoegzaam vaste bodem verkregen is. 

Is de grond aan uitspoeling door stroom of golfslag blootgesteld, 
dan moet hi j , als gewoonlijk, door damplanken daartegen verzekerd 
worden; en wanneer de bodem niet vast genoeg is om het gewigt 
van den er op te zetten muur te dragen, moet hij vaster gemaakt 
worden door palen er in te heijen, — hetgeen geschiedt met opzet 
palen. 

Het is dan onverschillig of de grondslag effen.is. Integendeel het 
komt beter voor, dat hij onregelmatig zij, opdat de wrijving van 
den muur daarop aanmerkelijker moge wezen. Is de grondslag aldus 
voorbereid en de noodige harde stoffen (welke kunnen zijn groote of 
kleine breuksleenen, stukken of schilfers, ja — zelfs puin, of grof 
korrelig zand) voorhanden, dan moet men den mortel bereiden. 



A" 
1 « 
• i 

•J 
t l 

»i 
• I 
• I 
• 
• 
I 

I 

• I 

U 
• r 

II 
•I 

_ A « 
^ J • 

f * • ' • • \ 1 . . • - " > 1 ^ • - V v « • 1 

• . V I 

u ÏF 
tl \l 
i 
I 

I 
I 

i r 

!l 

•i. 
»• 

i 

t I r - ' 
. I 

» • • 

I 
I V 

k . ' 
B » 
• • • 1 . 
; I 

• • 

I-

. I 

. 1 

i ' 
' t -t • 

* ' • 

• ' ' 

» - . • 
• » 

• j 

t * • " 

I • 

t 

90 

MortcMic- Op een' planken vloer, lang en breed ongeveer 8 voet (2,oo el) rei ding voor 
bouw onder worden telkens 2 teerling voet ( 0 , 6 5 mud) gebluschte kalk, — 
wgICP» 

en 7 teerling voet (2,21 mud) Santorin-aarde uitgespreid (de aarde 
in een' kring om den kalk;) dan de kalk door twee werklieden 
met zoet of zout water verdund tot een deeg, en voorts langzamer-
hand onder bijvoeging telkens van meer en meer aarde, met deze 
vermengd. 

Na die bewerking wordt de mortel in kruiwagens geladen, en 
gebragt op den voorraadshoop. Elke afdeeling van twee arbeiders 

maakt een bed van die grootte klaar in een uur, waarbij echter nog 
een handlanger benoodigd is tot water dragen, ̂  en het meten en aan-
voeren van kalk en aarde. 

. t 

Is de hoeveelheid mortel berekend, dan kan het getal arbeids-
uren en het aantal afdeelingen voor een of meer dagen bepaald 
worden, en men kan den arbeid daarnaar aanbesteden, of bij akkoord 
doen uitvoeren. 

Bewaring van Bij de vermenging doordringt de kalk de poreuse aarde. Om dit 
den mortel. , , . . . , , , , , 

volmaakter te verkrijgen, laat men den mortel — beschut tegen de 
zonnestralen — hggen en eenigzins uitdroegen, — in den zomer 
gedurende 5 tot 6 dagen, in den winter gedurende 6 tot 12dagen. 
Hij verkrijgt daardoor eene zekere taaiheid, zoo dat men hem in 
stukken moet steken of kappen om hem te kunnen vervoeren. — 
Hij deugd dan niet meer, als hij broos geworden, en niet met de 
hand indrukbaar is, of zich niet in water lot een dun deeg laat op-
lossen. 

Gebruik van Wanneer men eene hoeveelheid mortel voorhanden heef t , ge-
den mortel , , , ,, i i i , 
otider water, noegzaam om den vorm te kunnen vullen, en deze op de plaats ge-

I 

bragt en gesteld i s , worden naar zijne grootte, naar den afstand en 
de middelen van vervoer — de noodige handlangers, als bij elke 
andere bouwverrigting — afgedeeld, welke afwisselend mortel en 
steen opladen, overbrengen en zonder eenige voorzorg in den vorm 
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uitschudden, tot dat hij vol i s , — hetgeen aan zee, zoo doenlijk, 
in eenen dag moet volbragt z i jn , daar men aldaar niet voor langen. 
tijd op stil water kan rekenen. 
: Daarbij neemt men enkel in acht dc aanvullingslagen te storten 

ter dikte van ongeveer een voet (0.516 el), van mortel en van steen-
en afwisselend. De steenlagen moeten met stoters worden aange-
stampt , zoodra de massa zoo hoog is opgevoerd, dat men ze kan 
bereiken. , ; , 

Naarmate de mortel in den, aan het zeewater of aan den stroom, 

blootgestelden vorm val t , en de steenen er opgeworpen en aange-
stampt worden, wordt hij vloeibaar, en tegelijkertijd neemt de 
peiling, die hij uitoefent, met de hoogte der aanvulling toe. 

Mogt te weinig mortel gestort zijn , dan zou hij zich in de diepte 
vlak uitbreiden, — de bovenste steenlagen verlatende, — hetgeen 
men kan onderzoeken door middel van stangen en dan het gebrek 
verhelpen, door , waar noodig, meer mortel bij te storten, tot de 
oppervlakte der aan\ailhng zigtbaar wordt, en verzadiging van mortel 
aanduidt. 

Daar de in het water geworpen steenen, neven en op elkander 
vomen, en daarin geene verandering wordt te weeg gebragt, dan 
dat de mortel de tusschenruimten der steenen vult, die het water 
innam, is de hoeveelheid mortel en het getal der handlangers, 
wel is waar van de hoeveelheid harde stoffen afhankelijk, doch 
in elk geval berekenbaar. 

De tot de menging gebruikte deelen aarde en kalk klinken 

veel i n ; de kalk dringt geheel in de tusschenruimten deraarc-
deelen; en zelfs enkel water gevoegd bij die stof doet haren 
inhoud aanmerkeliik verminderen. — Zoo leveren 7 deelen aarde 
en twee deelen ka lk , niet 9 , maar slechts deel mortel. 

Daarentegen kunnen op 8 deelen mortel 9 deelen steenen worden 
geworpen, waardoor het soortelijk gewigt der gietmuren grooter 
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wordl dan dal van melzelwerk met pouzzolaan-aarde, hoezeer deaarde 
van Saiitonn slechts ongeveer half zoo zwaar weegt als de andere. 

Gewoonlijk heeft men noodig voor een teerling Klafter (6,82 
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teerling el) 16 tot 18 bedden mortel, of gemiddeld 54 teerlin 
voet (1,075 teerling el) gebluschte kalk, — 119 voet (5.758 
teerhng el) aarde en 129 teerling voet (4.074 teerling el) of Vs 
teerling Klafter Breuksteen. 

Tot het maken van den mortel worden naar het voorgaande 
15 uren van 5 arbeiders of 59 werkuren, dat is 5 tot 4 dag-
w e r k , en tot aanvoer van 1^3 teerling Klafter mortel en steen-
materialen 6 tot 8 dagwerk, of te zamen 9 tot 12 dagwerk ge-
vorderd , waarbij nog het opzigt gerekend moet worden. 

De vormen. De zamenstelling van den vorm wordt geregeld voornamelijk 
naar den grondslag waarop gebouwd moet worden. Is de grond 
zoo, dat men palen en planken er in kan drijven, dan wordt de 
vorm met staande posten of ribben [aa] zonder messingen, rond-
om bekleed en door middel van gordingen (fc) en schragen (cd) 

• of schuine palen (m) tegen de persing van den mortel verzekerd. 
Is de grondslag rots, dan make men kisten van enkel waterpasse 

planken, vormende wanden bevestigd op regthoekig daarop ge-
stelde ribben, welke in dier voege tot eene rondom ingesloten 
ruimte worden te zamen gevoegd , dat men ze weder los maken 
en op eene andere plaats gebruiken kan. 

Zulke vormen worden op den wal gereed gemaakt en opgesteld, 
voorts over planken hellingen in het water gelaten, en drijvend 
naar de plaats hunner bestemming gebragt. Daar worden zij opgerigt 
en dan zoodanig met steenen of op eene andere wijze belast, dat zij 
op den rotsbodem vast staan. Hiertoe wordt vooraf het profd diens 
bodems zorgvuldig opgemeten, en worden voorts de wanden daar 
naar uitgesneden, zoodat geene of maar zeer geringe openingen 
tusschen bodem en vorm kunnen bestaan. 
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Tot bepaling van een dusdanig stelsel van verticale of horizontale 
• 

planken of kisten met de aanhoorige gordingen en banden, moet 
men de persing berekenen van den vloeibaren mortel op de wanden 
bij een gewigt van 91 pond de teerling voet (dat is 5096 ned. pond 
de 5158 teerling palm op een soortelijkgewigtvan ongeveer 1,58). 

Men zal van die persing moeten aftrekken, voor bouwingen on-
der water, den tegendruk van het water, en daar naar, als bij kist-
dammen , zoowel de dikte der bekleeding als de afstanden der palen 
en regels onderling kunnen berekenen en bepalen. 
; Het is voldoende dat de planken der vormen elkander aanraken; 

zij behoeven niet waterdigt te sluiten. Maar men moet grootere ope-
ningen, voornamelijk langs den bodem, vermijden, opdat de mortel 
niet kunne w^egvloeijen, w^elk doel men meestal voldoende zal be-
reiken, als men de losse aanliggende gronden tot tegen den vorm 
aanhaalt, en daar ophoopt. . 
. Het maken en plaatsen der vormen geschiedt op eene soortgelijke 

wijze als dezelfde verrigtingen voor kistdammen; daarin alleen, en 
in de geschikte inrigting der wanden, zoodat zij — gemakkelijk op te 
stellen en uit een te nemen — weder gebruikt kunnen worden, 
ligt veelal de eenige zwarigheid dezer bouwwijze. 

Tot verharding van een cement is drukking noodig, en hoe Verharding 

grooter deze is, des te meer wordt de verharding bevorderd, ^ 
waaruit volgt, dat de versteening met de diepte toeneemt. — Na 
éénen dag heeft zij reeds in zekeren graad plaats; maar de wer 
kelijke vastwording geschiedt eerst, wanneer de mortel en steen-

. \ 

• / 

massa krimpt en zich van den vorm losmaakt; hetgeen zigtbaar wordt 
na verloop van 8 tot 10 dagen. • 

De mortel drijft langzamerhand al het overvloedige water van 
zich, vermindert alzoo van inhoud en overwint, door zijne natuur-
lijke steeds toenemende kracht van zamenhang, de groote druk-
king die de massa op de wanden uitoefende. — De vormen kun-
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nen dan dadelijk weggenomen worden, door de steenen of anderen 
ballast, waarmede zij belast zijn, allengskens er af te ligten, als 
wanneer de wanden van zeifin het water oprijzen en gaan drijven. 
Het aldus gevormde ligchaam blootgesteld aan het water, zonder 
eenige bescherming, verhardt door den tijd meer en meer, en zelfs 
zoo, dat men, na eenen maand, eiken bouw er op zou kunnen stel-
len , daar de golven van den muur afglijden, als of hij gesmeerd 
ware, . zonder hem aan te tasten. — Na een jaar reeds is hij ge-
heel met zeegras begroeid en met schulpen overdekt, en men zou, 
om hem onder water te vernielen, buskruid en boormijnen moeten 
aanwenden. : 

Morieivoor : Voor bouwingen buiten water, worden 6 teerling voet (0.189 
el) santorin-aarde met 2 teerling voet (0.065 teerl. el) ge-

bluschte kalk, of 1 voet (0.051 teerl. el) ongebluschte als vroeger 
aangeduid, doch nu met zoet water tot mortel gemaakt, daarbij 
dan 9 of 10 teerling voet (0.284 k 0.515 teerling el) stukgeslagen 
steenen of scherven tot een beton gemengd, welke dadelijk op de 
bestemde plaats of in den bepaalden vorm ge\vorpen wordt. 

Drie handlangers maken en plaatsen een zoodanigen mortel hoop 
en vervaardigen dus 12 teerling voet (0.579 teerling el) muurwerk 
in een uur; — zoodat voor een teerling klafter (6.821 teerl. el) 
muur benoodigd is, ongeveer . • -

108 teerl. voet (5.410 teerl. el) santorin-aarde. 

9 ' 
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(1.156 ) kalk. 
(3.684 » ) steenschilfers. 

breuksteenen of grofzand, en 6 tot 8 handlangers; waarbij te letten 
valt dat de steenstukken zuiver schoon en zooveel doenlijk van ge-
lijke grootte moeten wezen. 

Yoi •men. De vormen worden, als voor den bouw in w^ater, naar de drukking 
ingerigt en zoodanig-glad of oneffen gemaakt als overeenkomt met 
de bepaalde oppervlakte voor den bouw, daar de afdrukken gelijk 
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ziui aan de vormen, en hel muurwerk zelfs de houtvezelen aanwijst. 
O 

Even eens kan men, zonder opzettelijk daartoe bestemde vormen, 
elke versiering gemakkelijk aanbrengen, daar de beton-massa, wel 
is waar, breiachtig is, doch vloeibaar genoeg om zich in de aange-
brairte uithollini?en te voegen, inzonderheid als zij langs de wanden 
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eenigzins vetter gemaakt wordt. LIL̂ /ILLID YWI'TVA QW. 

De aan de lucht bloolgestelde oppervlakte moet beschut worden 
tegen de zonnestralen, waartoe rietmatten voldoende zijn, met welke 
de muur gedekt wordt; men neemt dan de massa gedurende eenige 
dagen nog waar, bijzonder in den zomer, met oogmerk om de kleine 
reten of scheuren, die er nog in mogten ontstaan, digt te drukken. 

Naar het in den aanhef gezegde, is genoegzaam op te maken, hoe Geregelde i) wio cii 

geschikt deze beide mortel-soorten zijn tot het maken van gewoon 

muurwerk. Is het water ondiep dan wordt de grond vereffend, en als het 
" 1 • " . ' • • • . ; ' • . • ' • •• ' ' ' 

water niet in beweging is, kan men dadelijk een zeer vast muur-

werk op de gewone wijze er in maken. 
• • » 

Is het water diep of is het golvend of stroomend, dan is eene be-
kleeding noodig; en wordt tevens vereischt dat de mortel vet ver -
werkt en vast tegen de planken aangedrukt worde, om eene digte 
vulling des vorms te verkrijgen. 

Boven water kan zand bij den mortel gevoegd worden, naar 
j - • - • 

mate van den gr.aad van hechtheid, dien men verlangt, hetgeen 
afhankelijk is van de bestemming van den bouw en van de soort 
van den kalk en het zand. 

De aarde wordt opgegraven op het eiland Santorin in den Griek- Bestelling eu kosten (Ier 
schen Archipel aan de kust, en kost tot het schip gebragt de «co^^e», narde van Santorin. 

nagenoeg gelijk aan een teerling voet, Weener-maat, (± 01 k 

Ned. Kan) 
j 
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Lepta (1) = 1.922 cent. 
voor uitgaande regten 6 
voor het ziften 1 

n 
)) 

2.S62 

0.427 » 

zamen l i ' j ^ Lepta 4 .911 cent. 
De scheepvracht van Sanlorin tot Venetie is veranderhjk van 13 

tot 20 kreutsers (2) (30 tot 40 cent) de 100 pond (36,00 Ned. pon-
den), hetgeen voor elke teerling voet der stof, wegende ± 47 pond 
(26.32 Ned. pond) geeft ongeveer 7 tot 10 kreutsers (14 tot 20 

I » ' • * » 

cent), waarbij nog gevoegd moeten worden de kosten van laden 
en lossen. 

i 

Gewoonlijk komt hier (te Triest) een teerhng voet (0.03138 
teerl. el) santorin-aarde te staan op 1 0 : 1 2 kreutsers ( 2 0 : 2 4 cent) 
met alle onkosten. Zij wordt op voornoemd eiland, ten alle tijde 
gereed tot laden gevonden. Daarvoor zorgen de bewoners. Het 
inladen van 10.000 teerling voet (31o.8 teerl. el) neemt een' tijd 
van ongeveer veertien dagen. 

Tiiest, den 10 Mei 1847 

(was geteek.) V O A J H Ö R B Ë R . 

Majoor in K. K. Genie Korps. 

(1) Grieksch geld. 100 Lepta = 1 drachma, 
1 drachma = 0.4272 gulden. 

(2) Oostenrijksch geld. 60 Kreutsers = 1 guld. Oost. 
1 guld. Oost. = 1.216 guld, Ned. geld. 

" V v - ' v W - I , - . I - . w . I T V 

9 9 

ZAMENGESTELDE BESTRATING. 

Verkort overgenomen uit hel (.(Mechanics Magazine 
van 3 Juni j 1848. 

De hier bedoelde bestrating bestaat in eene verbinding van hout 
met steen, zoodanig dat de straat te gelijk een veiligen weg voor 
paarden oplevert, en volstrekt geen geraas veroorzaakt. 

» 1 

B 7 i 

• . O 

f • ' 

In de schets ziet men dat den achtkanten vorm der houten 
blokken alle aanraking tusschen de daaraan sluitende langwer-
pig vierkante graniet blokken voorkomt, en daardoor alle ge-

* ' « -

druisch zal beletten. Plaatst men daarentegen in de bestrating op 
dezelfde wijze vierkante houten blokken en achtkante graniet blok-
ken,- dan zal men het oogmerk niet zoo goed bereiken, hoewel er 
reeds minder geraas zal zijn, dan bij gewone bestratingen. — De 
eerste constructie echter vordert meer hout dan steen; de laatste 
omgekeerd; misschien zou het doelmatiger zijn alleen maar zooveel 
hout te gebruiken, als noodig is om gedruisch te voorkomen. 

Men meent dat het de kosten wel waardig zou zijn, een weg 
met zulk eene zamengestelde bestrating bij wijze van proefneming 
aan te leggen, immers het voorgestelde zou alle de voordeden eener 
houten bestrating aanbieden, zonder de menig^'uldige bezwaren 
daaraan verbonden. 
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TOEPASSING DER AVIJZE VAN AFDAMMING MET LOODREGTE 
RIBBEN OF NAALDEN OP BRUGGEN VAN AANMERKE-

LIJKE SPANNING, EN VOOR OPSTUWINGEN VAN 
GROOTE HOOGTE. 

DOOR DEN HEER G. ROLL.AND , KAPITEIN DER GENIE. 

Overgenomen uit het ((Memorial de l'officier dn Genie,r> N". 14. 

.Pnrijs 1844. 

De rol , die het water te vervullen heeft bij de verdediging van 
vele sterke plaatsen, maakt de behandeling der vraag nopens het 
opstuwen van het water door sluiswerken van hoog krijgskundig 
belang. Indien dikwerf de uitg-ebreide werken van zekere beves-
tigde omtrekken, voornamelijk van bescherming door het water, 
hunne sterkte en veiligheid ontleenen, is het gewis een hoofd-
vereischte, — het eerste dat vervuld moet worden bij de tot stand-
brenging van middelen, bestemd om het water tegen te houden en 
zijnen spiegel te doen rijzen, dat zij in süiat moeten wezen de 
pogingen te wederstaan, die de vijand er tegen zal aanwenden, — 
en zulks des te krachtdadiger, naar mate zij der verdediging meer 
hulp kunnen verschaffen. 

Maar dit vereischte, —hetwelk een aarden dam van (renoec:-ö O 
zaam sterke zamenstelling zoude vervullen, — is alleen niet vol-
doende. Al het mogelijke voordeel van het water te trekken en alle 
zwarigheden te voorkomen, kan men alleen doen door een stelsel 
van sluiting, hetwelk toelate het peil der onderwaterzetting te r e -
gelen als het water sterk wast; het naar verkiezini? te doen ri zen of 

V O 

dalen, of het standvastig te houden, bij verandering der hoeveel-
heid van het water, dat gelost mnct worden. 

§1 

M 
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Men stelt zich voor in dezen arbeid bepaaldelijk de middelen te 
onderzoeken, die aan te wenden zouden zijn, om eene rivier van 
een eenigzins aanmerkelijk vermogen op te stuwen, ten einde het 
water, dat tot de verdediging moet dienen, te doen rijzen tot — en 
te houden op — eene groote hoogte, door partij te trekken van 
steunen van metselwerk op groote onderlinge afstanden, — als bi 
voorbeeld de pijlers eener brug; in welk geval het zelden mogelijk 
is de afsluiting te onttrekken aan het oog van den aanvaller; zoodat 
men ze ?oo veel doenlijk in diervoege moet inrigten, dat zij uit zich 
zelve aan het vuur weerstand kunne bieden. 

« i 
I 

I 
- • f 

OPSTÜWINGEN MET RIBBEN, WATERPAS GEPLAATST. 

(Plaat II, fig. '1 ,2 , 5 en 4.) 

Om eene keering met waterpasse ribben te kunnen aanbrengen Rib-stelsel 
het meest ge-

in de wijde openingen der bruggen over waterloopen, die bevaar- schikt voor 

baar zijn of onderhevig aan spoedigen aanwas, schijnt het nood-
zakelijk aan de ribben tusschensteun te geven, door de openingen 
tusschen de pijlers te verdoelen in vakken, wijd hoogstens 4 el, 
door gebindten of jukken van hout; eene grens, welke niet zou 
kunnen overschreden worden, zonder de behandeling der ribben, 
in tijden van sterken was, te langzaam en te moeijelijk te maken, 
en die overigens overeenkomt met den regel door VAUBAN gevolgd 
voor gewone afsluitingen door sluiswerken bij vestingbouw. 

De figuren op plaat II geven een voorbeeld eener dergelijke in-
rigting voor eene brug met bogen van 22 el spanning. 

De gebindten zijn zamengesteld uit twee loodregte staanders, 
vereenigd met dwarsribben of bindklampen en stuitende op den 
vloer, waarin daartoe aanslagen gespaard zijn. De achterste staander 
gaat door tot een weinig boven het slot van den boog der brug, 
en is geschraagd door eene of twee steekschoren, op den vloer 
steunende. 
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Eene eerste sluiting wordt gelegd tegen de staanders, sti'oom 
op; eene tweede minder liooge, tegen de andere staanders aange-
bragt, dient om den druk van het water te verdoelen. 

Latten, bevestigd op de voorvlakken der staanders, scheiden de 
vakken en zijn tevens dienstig om de schotribben te leiden, terwij 
men er mede werkt. 

De gebindten of jukken van eenen zelfden boog zijn vereenigd 
door twee of drie reijen gordingen of strekribben. Hunne boven-
bindklampen, geplaatst boven het peil der opstuwing, dragen een' 
vloer tot dienstbrug. 

Door de staanders en steekschoren aan hun ondereinde te ver-
eenigen door eene zool, zamengesteld uit twee vastgeboute klamp-

• • 
platen, gelijk de figuren 5 en 4 aanwijzen, heeft men niet enkel 
vóór de gebindten te stijven. Immers daar het door die inriï^tini? 

^ V O O niet noodig is, dat alle die stukken steunen in den vloer, kan men 
« 

zich er toe bepalen, om daarin voor elk gebindte een paar aanslag-
gaten te sparen. Zoo doende kunnen de gebindten, vooraf i n e 
kander gewerkt, drijvend aangevoerd, en voorts met behulp van 
bokken geplaatst op de brug, en werkende op het uiteinde van 
hunnen längsten staander, regt op gezet worden. 

Overigens zou het doelmatig zijn de gebindten wederzijds met 
dunne planken te bekleeden, ten einde te beletten dat de werking 
van het water zich herhale op eiken staander en elke steekschoor. 

De boven beschreven inrigting, de meest geschikte die wij ken-
nen, om het stelsel van opstuwing met waterpasse ribben, voor 
groote openingen aan te wenden, laat in verschillende opzigten veel 
te wenschen over. 

Moeijelijk- Vooreerst zou het zeer moei eli k zijn de sferaamten er van met 
lieden van uil- J J o o 
voering en de vereischte naauwkeuriglieid te plaatsen. — Als ze te nabij el-
kansen van ^ 
vernieling kander geplaatst wierden, al ware het sleclits eenige duimen, zou er 
door den vij- . . ^ i i , , , i 
and. gGßn̂ ^ genoegzame spee ruimte tusschen de latten overblijven om de 
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ribben in te laten. —- Te ver van elkander, zouden zij de ribben 
niet genoeg of in het geheel niet steunen. En als men in overweging 
neemt de groote afmetingen dier gebindten, — de hinderpalen, die 
de verriGftini? zou ondervinden door den stroom, moet men erkennen O V 
dat eene zoo groote graad van naauwkeurigheid voor eene eenigzins 
uitg-estrekte afsluiting, niet anders zou kunnen verkregen worden, 
dan door veel tijd en zorg aan hare oprigting te besteden, en dan 
nog zou het te vreezen zijn, dat de staandei^ zich zouden ver-
zetten. 

Een ander oncjemak van dit timmervvcrk, hetwelk, aangewend 
c » ^ ^ 

op eenigzins breede stroomen, slechts in zeldzame gevallen aan het 
vuur van den aanvaller zou kunnen worden onttrokken, is dat het 
op zich zelf weinig bestand is tegen de krachtige middelen van ver-
nieling, die het te wachten is, dat hij er tegen zal aanwenden. 

Zelfs dan, wanneer de vijandelijke batterijen ver verwijderd zou-
den zijn, zou men zich wegens den geringen afstand der gebindten 
niet mogen verlaten op de onzekerheid van treffen. Nu is het niet 
waarschijnlijk dat een dier gebindten,—als zijn lange staander door 
het vuur gebroken zou zijn, — langen tijd zijne plaats zou behou-
den ; want het zou, om te wederstaan aan eene aanmerkelijke druk-
king en aan de werking van een grooten val van water, ondersteund 
wezen slechts door de drie of vier gordingen , die het nog zouden 
verbinden met de aangrenzende gebindten; — zijn val zou dadelijk 
de opening van eenen doorgang voor het water, wijd 6 tot 7 el, ten 
gevolge hebben, waarvan eene aanmerkelijke, — in vele gevallen 
eene bijna algeheele verlaging van den spiegel der opstuwing het 
gevolg zoude zijn. Buitendien men zou wegens de sterkte van den 
stroom een zoodanig ongeluk niet kunnen verhelpen, waarvan het 
gevo IT woeger of later — ongetwijfeld zou zijn het uit elkander 
vallen van de aangelegen deelen van den stuwtoestel. Men ziet dat 
de verdediger veel kans zou hebben, reeds in het begin desbeleg's, 
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beroofd te zijn van een liulpniiddel, waarop te hebben gerekend, 
dan voor hem de noodlottigste gevolgen zou moeten hebben. 

De moeijelijkheden aan het ligten der schotribben verbonden, 
zouden minder groot wezen, als men , zonder de scheepvaart veel 
te stremmen, en met behoud van genoegzame lozing voor den aan-
was van het water, de gebindten konde stellen op pijlers van met-
selwerk, die men tusschen die der brug tot het laag zomer-water-
peil of een weinig daar beneden zoude optrekken. Maar de kansen 
van vernieling zouden daarom niet minder wezen. 

Moeijelijk- Wanneer de sluiting plaats heeft, gelijk men hier onderstelt, heden van de 
behandeling op een waterloop veranderlijk van stand met het jaargetijde, en van 
der ribben bij . . , , 
wassend wa- een eenigzms belangrijk vermogen, komt nog eene nieuwe zwarig-
icr. 

heid bij de even aangeduide. Want, daar het water lossen moet 
over de keering, zal het stroomop meer rijzen, naarmate de aan-
vloeijende massa toeneemt; zoodat men, om het opgestuwde water 
bestendig op hetzelfde peil te houden, genoodzaakt zou zijn, bij 
elke rijzing der rivier, den drempel des overlaats te verlagen door 
eenige schotribben te ligten. Maar als de overstorting zoo aanmer-
kelijk, en dus snel stroomend werd, dat dit niet gedaan kon wor-
den, zou men niet meer meester zijn van het water, waaruit de 
grootste onheilen zouden kunnen voortspruiten. 

Men kan niet juist de omstiuidigheden bepalen, waarin de wer -
dng van het water geheel zou beletten de ribben te ligten; maar 

eene benaderde berekening doet vooruit zien, dat zelfs voor ribben 
van slechts drie el lengte, zwaar 0 ,16 el vierkant, die verrigting 
genoegzaam onuitvoerbaar zou worden, als de toevloeijende massa 
water, op elke strekkende el der sluiting, eene teerling el in de 
secundebedroeg.'Behalvedathet dan, — om de bovenste ribben te 
bereiken, — noodig zou zijn met lange haken eene overstorting van 
water van nagenoeg vijf palm hoogte, en hebbende eene groote 
snelheid door te komen, zou men om er eene van te ligten, een 

I 

iOo 
« 

weerstand moeten overwinnen, die men kan schatten op 500 pond 
voor het minst, als men in aanmerking neemt, dat, behalve haar 
gewigt en dat van het water er boven, haar ondervlak, ten gevolge 
van de zamentrekking van het water, minder opgeperst wordt dan 
anders het geval zoude wezen, terwijl voorts nog overwonnen moet 
worden de wrijving van het achtervlak der rib op de gebindten, 
voort^ebraoft door den waterdruk en den stoot des strooms; we r -O ö ' 
kingen, die het overigens moeijelijk is door berekeningnaauw-

^ keurig te bepalen. 
Het ware ijdel zich te vleijen, dat men de kansen van rijzing van 

het water zou kunnen vooruitzien, en dat men die zou kunnen 
# 

voorkomen, door vooraf ribben uit de sluiting te ligten. Het is 
daar dat men zich daaromtrent dikwerf zou bedriegen, en gevaar 
loopen de onder waterzetting te veel af te laten of ze te hoog op te 
zetten; buitendien zijn de wassen dikwerf plotsehng. 

Om niet aldus zoo door het water te worden beheerscht, ware 
het eenige middel eene lozing op zijde er voor te sparen, heb-
bende zoodanige middelen van sluiting, als waarvan het gebruik 
ten allen tijde mogelijk zou wezen. — Maar de gewone schoften of 
schuiven, de toldeuren of andere stelsels oudtijds of in latere jaren 
uitgedacht, zouden niet zonder groote zwarigheden en kosten kun-
nen worden toegepast op lozingen van zoo aanmerkelijk vermogen, 
als men ze hier onderstelt. Zij zouden buitendien onderhevig zijn aan 
dezelfde kansen van vernieling door den vijand als de overige 
deelen der sluiting, waarvan de zekerheid juist daardoor zoude 
verminderen. 

Ten einde, als het ware, de maat te ^even van het boven aanire-, , ' ' ^ ^ betrekkelijk 
duide bezwaar, zullen wii tot voorbeeld van toepassini^ nemen de ^̂ ^ van 

^ Thionville. 

brug die men gaat bouwden over den Moesel te Thionville, 
Zij zal uit vijf boogen bestaan, elke van 22 el spanning. — Als 
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men daar een sleunwerk met waterpasse nbben, sooilgelijk aaii 
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dat hetwelk de ligurei] 1 , 2 , 5 en 4 van plaat 11 voorstellen, aan-
bragt, zou er tusschen de gebindten een doorloop van 95 el wijdte 
vrij blijven. — Behalve dat, zou het water kunnen lossen, over 
de sluiting van eene sluis, gebouwd op het ontlastingkanaal van den 
hoogen en den lagen Moesel, van zes openingen, elke wijd \njf el; 
zoodat de geheele doorloop eene breedte zoude hebben van 125 e 

Dit 
gegeven, gevoegd bij de zeer benaderde kennis die men heeft 

van het vermogen der rivier, —bi j verschillende waterstanden, heeft 
in staat gesteld, door middel der bekende formulen (1), de hoogte 
welke het opgehouden water boven de stuwing zou bereiken, de 
hoogte der overstorting en hare middelbare snelheid, te berekenen. 

De uitkomsten dier berekening zijn vervat in volgende tafel, 
waarvan de 2 ^ kolom aanduidt het getal dagen, gedurende welke 
de Moesel voor een gemiddeld jaar op de hoogten, opgegeven in 
de eerste kolom staat: 

Hooj len 
• 

boven Aantal 
laag dagen. 

waler . 

El . Dagen. 

0,00 565 
0,50 176 
0,30 94 
1,00 45 
1 ,50 50 
2 ,00 19 

Gelost 
water 

per 
secunde. 

Teerl ing el. 

24,000 
55,000 
82,000 

160,000 
270,000 
400.000 

Hoogte 
van den 
spiegel 

boven de 
stuwing. 

El. 

0,25 
0,59 
0,52 
0,80 
1,15 
1,49 

Hoogte 
der 

over-
storting. 

Middelbare 
snelheid 

der 
over-

storting. 

El. 
0 ,184 
0,512 
0,416 
0,640 
0,920 
1.252 

El. 

'J ,06 
•1,45 
1,60 
2,02 
2 ,58 
2 ,64 

(1) Z i j , in teerling ellen, Q de hoeveelheid wa te r , die in elke 
secunde moet wegvloeijen, over de s tuwing, bij eene middelbare 
snelheid voorgesteld door V; laten zijn L de geheele wijdte des door-
loops; II de waterlast boven strooms; een last , dien wij onderstellen 
op 0,80 11 verminderd te z i j n , onmiddellijk boven den drempel; dan 
heeft men: 

M 3 O^ 0,676 y ' L Q 
0,80 Hl.. 
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overzigl. Men ziet uit die Uifel, dat als de Moesel rees tot eene el slechts 
boven het laag zomer-waterpeil dan de bovenribben gedektzouden zij n 
met een watergolf van bi na0.64elhoo2^te; hebbende eene middel-
bare snelheid van ongeveer 2 .02 el. Gelijk boven is te kennen gege-
ven zou, vóór dat tijdstip reeds, het ligten der schotbalken onuitvoer-
baar geworden zijn, hetgeen alzooo het geval zou wezen, gedurende 
meer dan zes weken in het jaar; men moet daarbij nog opmerken 
dat de groote lossing, die het ontlastings-kanaal verschaft, de 
stuwing te Tlüonvilk in veel gunstiger omstandigheden doet ver-
keeren, dan die zijn, welke zich gewoonlijk voordoen. 

Het voorgaande kortelijkzamenvattende, zal men zeggen: dat de 
stuwingen met waterpasse ribben moeijelijk op wijde openingen toe 

« 

te passen zijn; dat haar timmerwerk dan geene genoegzame zeker-
heid zoude aanbieden; en eindelijk dat — geplaatst in waterloo[)en 
van een eenigzins aanmerkelijk vermogen, of onderhevig aan ster- • 
ken was, zij veelal niet naar behooren zouden kunnen worden ge-
plaatst of gelost. 

STUWINGEN .MET LOODREGTE RIBBEN OF NA.\LDEN. 

(Plaat III fig. 5, 6 en volgende.) 

De wijze van stuwen met loodregte ribben, waarvan, bij de wer- Algemeen 
denkbeeld 

(en tot verbetering der rivierbedden uitgevoerd, verscheidene voor- dier stuwin-

beelden zijn aan te wijzen, schijnt ons voor zeer nuttige toepas-
singen op militaire waterstuwingen vatbaar te wezen. 

Dat stelsel bestaat in eene opvolging van aan elkander sluitende 
ongeveer loodregt gestelde ribben of naalden, waarvan het boven-
einde steunt tegen een' zamenstel van balken, het ondereinde tegen 
den vloer des doorlaats. 

Als men op die wijze de rivier over hare geheele breedte afsloot, 
zou het water, rijzende boven strooms, weldra den kop der naalden 
])ereiken en er dan overheen storten. Maar als men een gedeelte 
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sloclils der breedte met. ribben bezet, zal het water niet meer rijzen, 
zoodra het eene hoogte zal hebben bereikt, voldoende om te weeg te 
)rengen dat al het aangevoerde water worde gelost door het open-

gebleven gedeelte der stuwing; het peil stroomop zal afhangen van 
de vernaauwing, en om den spiegel bestendig op dezefde hoogte te 
iouden, 'bij verandering der te lossen hoeveelheid water, zal het 

voldoende wezen, den doorloop te verwijden o f t e versmallen, door 
het ligten of plaatsen van naalden. 

Siuwiiig op De heer BRIÈRE DE MONDÉTOUR, divisionaire Inspecteur der 
(Ie nvierOise. 

bruggen en wegen, heeft de sluiting met loodregte naalden met 
een zeer goed gevolg aangewend in de zijdoorlaten, wijd 12.60 el, 
gespaard bij elke waterkeering der Oise, tusschen de sluis en den 
steundam. De waterhoogte aldaar, van 1.60 el boven laag zomerpeil 
en van 5.20 el boven den vloer der keering, zijn voor zoo veel mij 
bekend is, de aanmerkelijkste dergene, bij welke dit stelsel, tot 
dusverre, is toegepast geworden. • 

Omtrent die stuwingen, waarvan eene achtjarige ondervinding de 
voortreffelijke inrigting heeft bewezen, laten m] eenige bijzonder-
heden volgen, medegedeeld door den heer BRIÈRE DE MONDÉTOUR 

aan den Hoofd Ingenieur der bruggen en wegen in het Departement 
van den Moesel. 

*De doorlaten der Oise hebben eene breedte van 12.60 el; de 
voet der naalden steunt tegen een' aanslag of stootstuk van hout, 
geplaatst nabij het bovenstroomsclie uiteinde van den sluisvloer.« 

«De boveneinden der naalden steunen tegen eene dienstbrug, 
rustende op aanslagen gespaard in de pijlders ter vereischte hoogte. 
De dienstbrug is zamengesteld uit drie evenwijdige greenen balken, 
zwaar 0.5o el tot 0 .40 el vierkant, van elkander afhankelijk ge-
maakt door wiggen van eiken hout, zwaar ongeveerO.08 el vierkant.» 

«Men plaatst en verplaatst de brug gemakkelijk, door haar te 
doen loopen langs twee schuifstukken of hellende balken, welke — 
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uitgaande van den rand der aanslagen — dalen tot den bodem der 
rivier stroom-opwaarts. Men zou haar nog op de aanslagen kunnen 
plaatsen of hier af nemen, hetzij met bokken of door middel eener 
schuit, gelijk men zulks dikwerf gedaan heeft. — In één woord — 
het plaatsen en wegnemen der bruggen zijn gemakkelijke verrigtin-

— Zij buigen noch in de loodregte noch in de waterpasse 

i 
•é 

gen. 
rigting door.» 

«Het plaatsen en verplaatsen der naalden kan door eiken wei'k-
man geschieden.» 

«Die voor de waterkeeringen in de Oise zijn van greenen hout; 
zij hebben eene zwaarte van ongeveer 0 .10 el vierkant, en de af-
stand der steunpunten bedraagt ongeveer 5 .50 el. Om ze te ligten, 
bedient men zich van een' hefboom, en opdat de stroom ze niet zoude 
wegvoeren, zijn ze bij den kop gehouden door eene leireep, waar-
van het andere einde voorzien is met een' ring, schuivende langs 
eene gebogene ijzeren staaf, zoodat zij tegen gehouden worden bij 
den anderen rand der brug, van waar men ze met de hand uit het 
>yater haalt.» 

Het is van belanor, ten einde de inriirtinsjen te kunnen bepalen, P^atsen ^ ® ^ ' en ligten der 
volgens welke de sluiting, die ons bezighoudt, zal worden toegepast naalden, 

in gevallen van aanmerkelijk hooge keeringen, dat men met de 
grootste oplettendheid waarneme al hetgene betreft het plaatsen en 
ligten der naalden. — Hierna volgende wordt opgegeven hoe dit te 
Pontoise geschiedt, waarheen wij ons hebben begeven om die ver-
rigtingen na te gaan. 

Door het verval van water loopt er altijd eene zeer snelle stroom 
door de openingen in de waterkeering. Om er eene naald in te 
stellen, legt men ze op de dienstbrug; — men brengt ze vooruit 
stroom opwaarts tot dat zij met ongeveer twee derde of drie vierde 
harer lengte oversteekt; voorts doet men ze voorover hellen tot dat 
haar voet een weinig in het water j^'eraakt. Hare zwaarte en de wer-
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kiiig van den stroom strekken dadelijk om haar om haar slennpunl 
te doen draaijen; doch men laat ze maar langzaam die neiging vol-
gen; men houdt ze bij den kop tegen , zorgdragende dat zij niet 
wijke uit het loodregte vlak, haaks op de rigting der waterkee-
ring. — Zoodra de rib nog slechts een' kleinen hoek meer te door-
loopen heeft, duwt men ze plotseling en krachtig neder tot dat zij 
den vloer raakt, als wanneer de stroom, die met geheel zijn 
vermogen op haar werkt, ze spoedig voortrukt tot tegen den slag-
balk. 

Het geheim dier behandeling ligt in het juist vatten van het 
oogenblik, waarop de naald geheel in 't water moet worden geduwd. 
Doet men het te laat — dan zou men geen' tijd hebben haar diep 
genoeg te krijgen; — zij zou over den aanslag heen schuiven, en 
als men ze dan niet dadelijk losliet, zou men gevaar loopen er door 
te worden weggesleept. 

Wanneer het te doen is om een' doorgang van aanmerkelijke 
wijdte te sluiten, stelt men de naalden in de keering eerst op 60 
tot 80 duim van elkander; dan plaatst men er andere in de tus-
schenruimten; zoo voortgaande met ze gelijkmatig te verdoelen tot 
den afloop der verrigting. Als men aan het eene einde wilde be-
ginnen om naar het andere voort te gaan met ze aan elkander slui-
tende te stellen, zou de stroom weldra schuin worden, en de ribben 
omstooten. 

Men regt die, welke regts of links liellen, door op zijde meteen' 
houten hamer er tegen tc kloppen. 

Men geraakt ook zonder groote moeite — en niettegenstaande de 
aanmerkelijke kracht die ze tegen de steunen aandringt, er toe, om 
elke rib evenwijdig aan zich zelve te verplaatsen, hetzij om ze nader 
bij de naburige naalden te brengen, of om ze er van te verwijderen, 
len einde eene andere tusschen beide te kunnen stellen. —Daartoe 
geeft men ze plotseling kleine bewegingen van draaijing om hare 
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as, tevens trachtende ze van de steunen af te krijgen. — In de 
schuine standen, die ze dan ten opzigte van den stroomdraad ver 
krijgen, dient de werking van het water tévens mede om de kleine 
zijdelingsche bewegingen, die men beoogt, voort te brengen. 

Elke naald is, nabij haar boveneinde, doorboord in beide rigtin-
gen harer zwaarte, met kleine gaten, waarin men voor die verrig-
ting eene ijzeren staaf steekt, lang ongeveer 1.60 el. 

Door die eenvoudige middelen brengt men weldra al de naalden 
tot eene bijna volmaakte aansluiting. TePonloise heefteen geoefende 
arbeider, bij hoogen waterstand, ruim twee uren noodifr totsluitin«-^ O Q 
van dendoorlaat, welkegelijkmenbovengezienheeft, 12.60el wijdis. 

Men ligt eene naald veel gemakkelijker dan men eene stelt. 
Daartoe steekt men in het gat, dat zij aanbiedt, de ijzeren staaf, 
welke ook dient voor de behandeling waarvan boven is jjewaa^-d. O O 
Men doet de staaf steunen op eene trapwig, en men ligt de rib op, 
tot dat haar voet over den aanslagbalk kan schuiven. Eenige li^'tin-^ O D 
gen zijn voldoende om haar los te maken. Mannen, gesteld strooma f 
op den zijmuur eener sluis, waaraan de doorlaat aansluit, trekken 
ze dadelijk naar zich, met eene trekreep, waarvan men vooraf het 
eene uiteinde om den kop der naald of rib heeft gewoeld. 

De naalden der waterkeering van Ponloise, hadden aanvankelijk 
eene zwaarte van 0.10 el vierkant. Van die afmeting waren zij 
bestand tegen de drukldng van het water, maar niet altijd tegen 
den geweldigen slag of stoot, dien zij moesten verduren bij het 
komen legen den slagbalk. Men heeft alle ongelukken vermeden, 
door hare zwaarte te brengen op 0.11 el vierkant. Een zeker geta 
er van, herkomstig van hout, dat aanvankelijk eene andere bestem-
mmg had gehad, zijn zwaar 0.12 el vierkant. Zij zijn sterker dan 
noodig, maar dewijl het niet zeer moeijelijk is ze te handteeren, 
blijft men ze gebruiken. Deze laatste wegen 42 .23 , de andere 
53.40 ponc. 
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Wal de naai- Bij de verdediging van sterke plaatsen zijn doorgaans grootere 
den te dragen 

hebben. stuwhoogten noodig, dan die waarvan boven gewaagd is. Daar nu 
de werking op de naalden in eene snelle rede toeneemt met den 
waterlast, is het op te lossen \Taagstuk, om haar in elk geval ster 
genoeg en tevens zoo ligt te maken, dat zij te handteren zijn. 

Het is niet voldoende dat zij de drukking van het water kunnen 
wederstaan; — want de naalden, zwaar 0 .10 el vierkant, aanvan-
kelijk te Pontoise in gebruik, waren in dat geval, en echter braken ' 
zij dikwerf bij het plaatsen. 

Bij die verrigting, op het oogenblik dat de voet der naald komt 
te stuiten tegen den slagbalk, hebben plotseling verschillende ge-
weldige werkingen plaats, gezamenlijk strekkende om haar te doen 
doorbuigen en waarvan zij veel meer te lijden heeft, dan van de 
gewone statische drukking.des waters, — eene drukking waarbij 
overigens nog komt de stoot van den snellen stroom, waarin de 
naald gedompeld is. 

Wat vooral de naald vermoeit is de schok, dien zij te verdragen 
heeft , wanneer z i j , met eene groote snelheid bewegende, eens-
klaps door den aanslag gestuit wordt. En het is niet voldoende, dat 
zij de noodige sterkte hebbe om de beweging te doen ophouden , 
die hare verschillende deelen, uit hoofde hunner traagheid behouden; 
want uit de proeven van DÜBUAT en de beschouwingen voorgedragen 
door den Kolonel PONXELET , op blz. 3 5 7 van zijne «Introduction 
è la mécanique Industrielle,» volgt dat er zich tegen het vlak der 
naald eene vloeibare voorsteven (proue) vormt—hebbende dezelfde 
beweging als zi j , en waarvan de massa, veel aanmerkelijker dan 
de hare , zelve plotseling — als het ware , gestuit wordt op het 
oogenblik van den slag. De naald moet dus , ook door hare veer-
kracht en gedurende den zeer korten tijd die verloopt tot zij de 
grootste doorbuiging verkrijgt, de hoeveelheid van beweging dier 
massa water vernietigen, waarvan de werking bijna dezelfde 
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i s , als of die plotseüng tegen de naald, in rust zijnde, stootte. 
Die verschillende werkingen hebben gelijktijdig plaats. Men kan, Wet toenemen 

der vermoei-
door de rekenkunst op de voorgaande beschouwingen toe te passen j ing met be-

T . 1 ,1 • . 1 , trekking tot 

de benaderde en vergelijkende uitdrukking vinden van haren invloed den waterlast, 

in elk geval. Maar men zal de ontwikkeling dier formulen hier niet 
voordragen, uit hoofde der groote uitbreiding die zulks zoude vor-
deren en van het onzekere van eenige der gegevens van het waag-
stuk. Men zal hier slechts melden dat die berekeningen leiden tot 
de uitkomst, dat voor een en den zelfden waterstand stroomaf, de 
werking op de naalden , gedurende den zeer korten t i jd , volgende 
op den stoot, toeneemt op zeer weinig n a , in rede van het vierkant 
der hoogten van het opgestuwde water. Daar integendeel haar ver-
mogen om wederstand te bieden afneemt naar mate de afstand harer 
steunen grooter wordt , zou het noodig zi jn , voor stuwhoogten 
weinig grooter dan die van de keeringen der Oise, als men den balk-
toestel, die tot steun moet dienen, volstrekt wilde plaatsen boven 
het peil van opstuwing, om aan de ribben zoodanige afmetingen te 
geven, dat zij te zwaar zouden zijn om te behandelen. 

Zoo vindt men door toepassing der bedoelde formulen, dat als 
men den bovensteun plaatste op dat peil, het noodig zou wezen bij 
waterstanden van 4 el boven en van 1 ,50 el beneden-strooms de 
ceering, aan naalden van 0 .10 el breedte eene dikte te geven van 
0.134 e l , om ze naar evenredigheid even sterk te maken als die 
der sluiting van Ponloise, welke 0.11 el vierkant zwaar zijn, en 
waaromtrent de ondervinding heeft doen zien, dat die sterkte noodi«-D 
en voldoende is. Die naalden, welke tevens eene lengte van 3.20 el 
zouden moeten hebben , zouden 32 pond wegen en de behandelin'-^ 

I 

er van te moeiieliik wezen. 
Als men hare dikte wilde verminderen lot 0.08 el, zouden zij niet 

meer wegen dan 42 pond, gelijk de zwaarste der naalden in gebruik 
te Pontoise, maar men zou er dikke platen van gemaakt hebben 
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Nvier plaatsing zeer bezwaarlijk zou zijn, vooreerst omdat de minste 
schuinte van den stroom ze zou doen wijken uit de rigting haaks op 
de afsluiting, in welke zij gedurende het stellen noodwendig ge -
houden moeten worden: voorts wnil de bovenvermelde verrifftins:. ' ü O O ' 
door welke men er toe geraakt ze aan elkander te doen sluiten, zoo 
te zeggen onuitvoerlijk zou wezen. Immers aan de sluiting ie Pon-
toise is men niet altijd meester naar verkiezing de krachtaanwen-
ding te matigen, noodig om ze die schielijke draaijing om hare as 
te geven, waarvan straks is gewaagd; en bij de verrigting gebeurt 
het dikwerf, dat de naalden van vierkante doorsnede doorslaan (foni 
qiiarlier], hetgeen met naalden van vierkante of nagenoeg vierkante 
doorsnede geen bezwaar oplevert. Dit zou zich onvermijdelijk elke 
keer voordoen met de platte naalden, en zij zouden dan ook tel-
\ens breken onder den vereenigfden invloed van stroom en stoot. 

SLUrriNG .MET NAALDEN, VOORGESTELD VOOR HOOGE OPSTÜWING 
• 

EN WTJDE OPENLXGEN.' 

(Plaat III, lig. 3 en volg.) 
é 

Inrigting De sluiting met naalden ZOU, volgens het vroeger gezegde, op-
opstuwing!^^ houden toepasselijk te wezen, voor waterkeeringen van aanmerke-

lijke hoogte, als de balktoestel moest worden geplaatst boven het 
leil der opstuwing. Maar als men hem plaatst beneden dat peil zal 
men door de dragt der naalden te verminderen, naarmate de last 
grooter wordt, haar weerstands vermogen doen toenemen, zonder 
ze daarom zwaarder te moeten nemen. 

Door alzoo den bovensteun lager te stellen en wel tot 1 el 
onder het stuwpeil, zal het, volgens onze berekeningen, voldoende 
wezen voor waterstanden van 4,06 el bovenstrooms, en van 1,50 el 
benedenstrooms, die betrekking hebben op eene keering, die het 
voorwerp gaat uitmaken van een uiteen gezet onderzoek, de naalden, 
bij eene breedte van 0 ,10 el, — 0,123 el dik te maken, om ze be-
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Stand te doen zijn tegen alle werkingen, waaraan zij zouden kunnen 
zijn blootgesteld. Zulke ribben zouden 42,25 pond wegen, evenveel 
als de naalden, zwaar 12 duim vierkant, ie Ponloise, Uo^en zq 
kantelen (faire quartier) gedurende de behandeling en alzoo komen 
te dragen op hare breede zijde, zouden ze toch nog aanmerkelijk 
meer weerstand bieden dan noodig. 

Daar niets verhinderen zoude om den toestel van waterpasse 
balken nog lager te stellen, als zulks noodzakelijk mogt zi jn, zal , 
door de voorgestelde inrigting, dit stelsel van sluiting toepasselijk 
wezen op alle stuwhoogten, die men in de praktijk noodig heeft. 

Om dit stelsel van sluiting toe te passen op bruggen van groote 
spanning zal het volstrekt noodzakelijk zijn den balktoestel te onder- openingen. 

steunen met stevige en wel bevestigde gebindten. 
Die, welke men daartoe voorstelt (Plaat III) zijn zamengesteld uit 

twee staanders en eene steekschoor, aan het ondereinde vereenigd 
met vastgeboute strekribben, de zool des gebinds uitmakende, en 
eenen bovendwarslegger, waarop de toestel rust. 

De steekschoor gaat door beneden de strekribben en stuit in eene 
gleuf, doorgaande over de geheele breedte van den sluisvloer. 

De achterste staander steunt tegen den kop van het gewelf. Hij is 
voorts vereenigd, door middel eener inkeeping, met den laatsten 
balk van het balkstelsel en er op vastgebout, zoodat als zijn boven 
gedeelte mogt komen te breken, het gebindte evenwel tegen zijde-
lingsche uitwijking genoegzaam bevestigd zou zijn. 

Eene zijbekleeding van ligte planken belet dat de werking van 
den stroom zich overplante op elk deel des gebindts. 

Bij de toepassing van dit stelsel op waterkeeringen voor sterke 
plaatsen, die men met dezen arbeid voornamelijk op het oog heeft, 
zouden de beide zoo even aangewezen inrigtingen, inzonderheid de 
eerste, aan de sluiting eene zoodanige stevigheid geven, — zij ma-
ken ze zoo zeker, — dat het goed zou zijn ze aan te nemen, zelfs in 
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het geval dat ze anders van weinig nut zouden zijn, ten einde, 
hetzij aan de naalden of aan den balktoestel den graad van weder-
stand te verzekeren, die benoodigd zou zijn tegen de werkingen , 
die zij nog zou kunnen te verduren hebben. 

Toepassing De brug die men gaat bouwen over den Moesel te TJiionvUle zal 
op (Ie sluiting . 

van de brug Vijf boogen hebben van 2 2 el spanning, gemeten op het peil van 
vuie. Is^g zomerwater. De vloer der waterkeering zal gelegd worden 1 ,50 
ler^Teeri^g, ^^^ P^" ^^ ^̂ ^̂  ^̂ ^ moeten kujmen worden opgestuwd 
fig. 5 lot 11. 2,76 el daarboven, of 4 ,06 el boven den vloer. 

Een zamenstel uit vijf balken van greenen hout, zwaar 0,50 el 
vierkant, met elkander vereenigd, rustende eenvoudig tegen de 
brugpijlers en gesteld 5,06 el boven den vloer zou in staat wezen, 
alvorens te breken, eene drukkhig te verdragen, ongeveer drie 
maal zoo groot als die welke door de naalden er op zal kunnen 
worden overgebragt; — maar hij zou onder die drukking aanmer-
kelijk doorbuigen. 

In het midden door een' onwrikbaren steun tegen gehouden, zou 
dat stelsel een' wederstand kunnen bieden meer dan vijftien maal 
zoo groot als die drukking, en alzoo veel grooter dan dien welken 
men beschouwt als een voldoenden waarborg op te leveren bij 
duurzame bouwwerken (1). 

Berekening (1) Het voorvlak der naalden wier voel 4.36 el beneden liet peil 
van den w e - o p s t u w i n g is , draagt op de strekkende el eene drukking van 
derstand van 
h e t s t e l s e l v a n 9505 pond , , waarvan het aangrijpingspunt ligt L30 el boven het 

vereenigde midden van dien aanslag, en waarvan de zaïnenslellende krach t , 
balken. 

werkende in het midden des bovensleuns, op 3.36 el boven dal van 
den benedensteim , gelijk is aan 3668 pond. — De geheele drukking, 
overgebragt op den balktoestel door de naalden, voor een' boog , 
bedraagt dan 3668 X -250 = 82530 pond , als men de legendruk-
king van hel water benedenstrooms niet in rekening brengt. 

Indien de verbinding der vijf balken zorgvuldig verzekerd is , zal 
de wederstand van dal slelsel aan doorbuigen of breken weinig ver-

•a 
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Nu zal dc verlangde vereeniging der vijf balken op eene zeer 
voldoende wijze verkregen worden door ze aan elkander te koppelen 
met ijzeren banden of met bouten, en tevens de noodige scheijen of 
wiggen er tusschen in te drijven. Wat betreft de gebindten tot steun 
dier balken, die kunnen worden beschouwd als zoo te zeggen on-
wrikbaar;'daar hunne steekschoren de achterste staanders behoeden 
tegen doorbuigen, en wijl deze, op hunne beurt, rustende tegen de 
koppen der verschillende gewelven, elke beweging des gebindts 

tot draaijing om den voet des steekschoors beletten. 
« 

Een enkel gebindte alzoo, zou voldoende wezen, mits het balk-
stelsel goed er tegen bevestigd en er door gesteund ware, om dat 
stelsel in staat te doen zijn aan de drukking door de naalden er op 
overgebragt, zonder merkelijke doorbuiging, te wéérstaan. Niet te 
min is het doelmatig vier gebindten te stellen in eiken boog van 

schillen van dien, welken een enkel sluk hou t , lang tusschen de 
steunpunten 22.50 el , breed 0.30 el en dik 1.50 e l , zoude kunnen 
bieden. (Lessen van NAVIER , over de toepassing der mechanica op 

de zamenstelling, 510 tot 516). 
Nu zou een zoodanig s t u k , alvorens te breken, kunnen dragen 

eene drukking, gelijkmatig over de lengte verdeeld, gelijk a a n : 

0.30 X 1.50 
8.000.000 pond X — = 240.000 pond, 

22.o0 
dal i s , nagenoeg drie maal zoo veel als die van 82.530 p o n d , 
welke het gewoonlijk te dragen heeft. (Voormeld werk 115, 
125 e'i 181.) 

Als hetzelfde stuk in het midden tegen gehouden is door een' on-
wrikbaren s teun, zal elke helft weêrs taan, alsof zij in dat punt 
bevestigd w a r e , en eene gelijkmatig verdeelde drukking kunnen dra -
gen , gelijk a a n : 2 

1 8.000.000 pond X ^ = 640.000 pond , 
4 i X 22.50 

dat is , meer dan vijftien maal de drukking I X 82.530 pond = 
41.265 pond , die de naalden er op overbrengen, (N®. 115 , 124, 
181 en 380 van voormeld werk.) 

' l : 
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22 -el spanning, hetzij om den bovensteun der naalden in staat te 
doen zijn om den stoot der bommen te wederstaan of om zelfs de 
mogelijkheid voor te behouden, om, in geval van eenig ongeluk, de 
deelen gemakkelijk te kunnen vernieuwen, die dan mogten komen 
te breken. 

Die gebindten zijn zoo goed verzekerd tegen alle verwrikking, 
dat men des noods twee of drie der rijen balken van den bovensteun 
zoude kunnen zamenstellen uit stukken vereenigd boven de dwars-
ribben. Maar zulke balken van greenenhout van 25,30 el lengte, 
ziin niet zeldzaam in den handel, en het zal altijd verkieslijk we-
zen ze van een stuk te nemen. 

De balktoestel geschoord en gedragen door gebindten 4 ,40 el 
van elkander geplaatst, gedekt met eene beplanking, dik 0 ,20 el, 
en eene goed aangestampte aardlaag, dik 0,70 e l , zal steviger 
zijn dan eene blindering zamengesteld uit twee kruislagen balken, 
zwaar 0 ,50 el vierkant, doch niet belast met aarde, en waarvan 

k 

de steunen 4 ,90 el van elkander zouden staan; eene blindering 
aangehaald in de Aide-inémoire de Voffider du génie, bladzijde 
594 , als hebbende op eene zeer voldoende wijze aan de werkini? ' 1 u O 
van geladen bommen, geworpen op een' afstand van 800 e l , 
weerstand geboden. 

De grondbelasting, die de gebindten te dragen hebben, geeft 
eene zoodanige stevigheid aan het geheel, dat het stelsel dan nog 
aan de drukking van het water een' voldoenden wederstand zou 
bieden, in het geval dat de gebindten niet zouden kunnen worden 
beschouwd als geheel onwrikbare steunen. Onderstellende dat hunne 
achterste staanders, in stede van door te gaan tot tegen den kop des 
wulfs, slechts tot eenige palmen boven de dienstbrug reikten, of 
wel, dat zij door projectilen gebroken waren, zou de weerstand der 
aldus belaste gebindten aan alle draaijende bewegingen om den voet 
der steekschoren, den last van den balktoestel-verminderen tot on-
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geveer een twaalfde van dien welken hij verdragen kan zonder te 
breken (1). 

De dienstbrug sluitende aan de staanders der gebindten is 0,2d el 
boven het peil van stuwing. Hare voorzijde is een weinig schuin 
terug getrokken, opdat de naalden nimmer zouden kunnen steunen 
dan tegen den koppelbalk alleen. De zolen van het geraamte der 
brug, vastgebout op de uiterste strekbalken, dienen tevens tot 
sluitstukken van de beneden beplanking. 

Het plaatsen van het beschreven timmerwerk kan geene zwarig-
heid opleveren. 

% 

De oprigting der gebindten, welke drijvend aangebragt zullen 
worden, zal geschieden door middel van bokken gesteld op de brug. 
Zeer groote naauwkeurigheid is hier niet volstrekt noodzakelijk, 
gelijk bij de plaatsing der gebindten voor eene sluiting door water-
passe ribben het geval is. 

Nadat de gebindten gesteld zijn, zullen voorts de balken met die-
zelfde werktuigen, één voor één, in de inkeepingen neergelaten en 
op hunne plaats gebragt worden. Het konde gebeuren dat men niet 
zou kunnen verkrijgen, dat die lange stukken hout doorgaande over 
hunno-ffeheele leni^te, volmaakt tegen elkander sloten. Maar als de 

(1) De wederstand van dit stelsel aan doorbuiging, gevoegd bi j 
dien, welke de gebindten zoude bieden aan de draai j ing, welke 
die doorbuiging zouden Ie weeg brengen, zou evenwigt moeten 
maken met de geheele drukking van 82.500 pond, overgebragt door 
de naalden. 

Daar nu het timmerwerk der afslui t ing, met aarde belast 43,000 
pond w e e g t , en de afs tand, — waterpas gemeten, — van zijn 
zwaarte punt , tot den voel der steekschoren, — bedaagt 4.60 e l , 
zou de kracht in eene waterpasse r ig t ing , aan te brengen tegen 
het balkstelsel, om den weerstand tegen draaijing te overwinnen, 

4 60 
X 43.000 pond = 62.800 pond. — Het stelsel zelf zou 

3« 15 
dan een' eigen' wederstand moeten kunnen bieden van 82.500 — 
62.800 pond = 19.700 pond, gelijk aan naauwelijks een twaalfde 
van eenen van 240.000 pond, dien het bieden kan. 
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der naalden. 
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zamenstel met wiggen sterk aangespannen wordt, zal de sleviglieid 
er van daarom niet merkelijk minder zijn. 

Voorts zal het verband tusschen de balken en de gebindten ver-
zekerd worden door andere wiggen, geslagen in alle voegen tot op 
stuit.-

Afmetingen Men heeft uit de boven vermelde berekeningen gevonden, dat de 
naalden eene dikte zouden moeten hebben van 0,123 el, om te 
kunnen weerstaan aan de grootste werking, die zij, gedurende het 
sluiten, bij den laagsten zomerstand van het water zullen te ver-
dragen hebben. Maar die stand houdt elk jaar slechts eenige weinige 
dagen aan; de werking op de naalden vermindert als de rivier rijst, 
en als zij geklommen is tot 0 ,30 el boven dien stand, zou eene 
dikte van 0,12 el voldoende wezen, opdat de naalden tegen alle 
ongevallen verzekerd zouden wezen. 

Met laatst bedoelden stand van den Moesel stemt overeen een 
vermogen van 82 el teerling in de secunde, en daar men, om die 
hoeveelheid water te laten doorvloeijen, in de sluiting een opper-
vlak, ter breedte van slechts 5 ,80 el (1) zal openlaten, zal men 

(1) Het wate r staat dan op 4,06 el bovenstrooms de stuwing en op 
1,80 el stroom af. Zijne snelheid in het gedeelte van den doorlaat , 
begrepen tusschen den sluisvloer en den spiegel stroom a f , zal stand-
vastig wezen en gelijk aan 2 ( 4 , 0 6 — 1 , 8 0 ) = 6,65 e l ; en daar 
er langs den bodem en langs den bovenrand geene zamentrekking 
kan plaats hebben, kan 0,66 genomen worden als coëfficiënt voor 
dat gedeelte der doorsnede van lozing en de overeenkomstige water-
afloop zal dus bedragen, voor eene breedte L , 

0,66 X 1,80 X 6,65 X L = 7,90 L. 
Volgens de formule voor overlaten, zal de afloop voor het boven-

gedeelte, ter hoogte van 2,26 el bedragen: 
0,42 X 2,26 L 2 r/ X 2,26 = 6,31 L 

Derhalve, om den waterspiegel bovenstrooms op het vaste peil te 
houden, zal in de onderstelling dat de rivier elke secunde 82 el 
teerling water moet lozen, de breedte van den doorloop in de slui-
ting moeten bedragen : 

X _ 82 
7,92 4 - 6,31 5,77 el. 
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volkomen aan alle vereischten voor stevigheid hebben voldaan, als 
men aan de vijftig of zestig naalden, die zullen moeten dienen om 
des noodig die opening te vernaauwen, eene dikte geeft van 0,123 
el. Eene dikte van 0,12 el zou zelfs niet meer noodig zijn voor de 
naalden die alleen gebruikt zouden moeten worden in de tijden dat 
de Moesel is gestegen tot 1 el of meer boven den lagen zomerstand; 
maar om verwarring voor te komen zal men eene dikte van 0,12 el 
aannemen voor alle de naalden, uitgenomen die, waarvan zoo even 
gewaagd is; met w^elke dikte overeenkomt een wederstand onge-
veer zesmaal zoo groot als de grootste te verduren hydrostatische 
drukking; meer dan voldoende, alzoo, vermits het hier niet te 

4 

doen is om eene duurzame inrigting tot stand te brengen. : 
Men acht het zeer nuttig den vloer, vóór den aanslag, ter breedte , 

^ ' heden betref-
van eene el een tiende ongeveer te doen hellen. De voet der naai- fende het w e r -

ken met de den zal bij het opschuiven langs die helling een weerstand onder- naalden. 
^ , (Fig. 8 en 9.) 

vinden, voldoende om de snelheid harer beweging en alzoo de 
hevigheid van den slag aanmerkelijk te verminderen. Buitendien 
zal die helling het schoon maken van den vloer voor den aanslag 
gemakkelijk maken. 

Voorts schijnt het nuttig aan de binnenzi'de het hout der naalden V Ö J 

een weinig af te nemen, ter vorming van een aanslag hoog 0,01 el 
of 0,015 el. Zoo doende zal men ze in het water kunnen duwen 
wanneer zij nog een aanmerkelijk grooten hoek te doorloopen heb-
ben, zonder gevaar te loopen ze te laag te doen zakken. Zij zullen 
in tijds worden aangehouden, zonder dat men zich er over behoeft 
te bekreunen, door den bovenrand der dienstbrug, welken men 
daarom met eene ijzeren plaat, breed nagenoeg 0,08 el, en heb-
bende een klein afgerond boord, zal bekleeden. 

Buiten die voorzorgen omtrent bijzonderheden schijnt de be-
handeling der naalden in het tegenwoordig geval niet meer zwa-

i lïgheid Ie zullen opleveren, dan aan de sluiting Ie Pontom^ 
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waar het verval, wel is waar, minder is, maar de naalden v vour 
een gedeelte hetzelfde gewigt hebben. Het zal voldoende zijn die 
behandeling op te dragen aan sterke behendige arbeiders. De 

• 

varensgezellen, dagelijks geoefend in de worsteling met het 
water, zullen weldra de daartoe vereischte ondervinding hebben 
verkregen. 

Overigens, wanneer eens de afsluiting tot stand is gekomen, zal 
men eiken dag slechts enkele naalden te ligten of te plaatsen kun-
nen hebben, en voor de tot standbrenging der sluiting zullen er, 
in geen geval, zich groote zwarigheden kunnen voordoen; want als 
die arbeid krachtdadig voortgezet wordt, zal het water naauwelijks 
eenige palmen kunnen rijzen, eer hij volbragt zal zijn, zoodat de 
plaatsing van al de naalden geschieden zal in een stroom van be-
trekkelijk geringe snelheid. 

Men zou dien arbeid verdeelen onder ploegen van vijf man , 
waarvan tw^ee, geplaatst in een schuitje geladen met naalden en 
vastgelegd stroom af de stuwing, de ribben aan de anderen op de 
dienstbrug geplaatst, zouden toereiken, terwijl deze ze aan den 
plaatser zouden overgeven. 

Met twee zulke ploegen voor iederen boog zou de afsluiting in 
twee of drie uren volbragt zijn. 

De noodige schuiten zouden stroomaf op de rivier gelegd moeten 
worden om de naalden, die bij de sluiting mogten ontglippen, op 
te vangen. 

Zoo lang het water stroomop niet veel gerezen is, zal de druk-
king op de naalden gering wezen, en men zal daarom, die welke 
men het eerst stelt, met krammen moeten vast maken, om te be-
letten dat zij omslaan, en dan weggesleept worden. 
. Wanneer na'de volledige sluiting het water bovenstrooms het be-
paalde peil zal hebben bereikt, zal men een doorloop openen, 
evenredig aan den aanvoer. De uiterste naalden aan dezen doorloop 
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Bliddelen lo.r 
voorkoming 
van doorsij-
peling. 
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zullen bevestigd moeten worden om niet door den stroom om-
geduwd te worden. Daartoe zal het voldoende wezen ze vast te 
leggen met touwen geslagen om den kop der naalden en beves-
tigd aan eene andere naald 2 of 5 el daarvan verwijderd. 

De figuur 8 van de plaat II wijst een middel aan, om de naalden 
uit de keering geligt, tegen te houden en uit het water te halen 
Men zal ze vastmaken aan eene lijn 8 tot 10 el lang, gebonden aan 
de dienstbrug, en dragende eene losse lis, welke het gemakkelijk 
zal zijn stroom-af met eenen haak aan te halen. De behandeling der 
naalden tot het maken der sluiting, zal weinig zwarigheid opleve-
ren en men zal zonder moeite er toe geraken om ze te doen sluiten, 
en om ze alle bijna tot onderlinge aanraking te brengen. Men moet 
echter geene volkomene (hermetische) sluiting verwachten, welke 
overigens evenmin met waterpasse ribben te verkrijgen is. 

Als de doorsijpeling bezwaar opleverde, zou het hulpmiddel daar-
voor aan te wenden, zeer eenvoudig zijn. Men zou mist brengen 
stroom-op voor de naalden; zij zou zich in de tusschenruimten voe-
gen. Of men zou groote grove kleeden voor het vlak der naalden 
brengen, die nog beter elke opening zouden digten. 

De figuren 12 en 15 van plaat Hl wijzen eene inrigting aan, die Inrigting 
voor zeer 

voordeelig zou zijn in de gevallen, dat de geboorte der gewelven platte beogen 

genoegzaam verheven mogt zijn, en dat de bogen tevens nog al plat 
zouden wezen. Dan kan de sluiting onder de brug geplaatst worden. 
De gemeenschap tusschen de verschillende deelen zou op de meest 
gemakkelijke wijze verkregen worden, door kleine doorgangen, 
gespaard in de brugpijlers alleen of daarin en in de onderste ge-
deelten der gewelven. 

Eene vrij groote bezuiniging zou daaruit voortvloeijen, wegens 
de weglating van den steven, die men anders aan de pijlers moet 
aanbouwen, en om welken de vloer zooveel breeder moet worden. 
Het timmerwerk der sluiting zou overigens hetzelfde wezen als hel 
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besdirevene, en olsclioon hier het stelsel van gekoppelde balken 
onttrokken zou wezen aan de werking der bommen, zou men het 
evenwel met grond dienen te belasten, ten einde meerdere stevig-
heid te erlangen. . 

De sluizen in vesting-grachten, bestemd om het water er in op te 
houden of te verdeden, kunnen dikwerf worden geplaatst, zoodat 

Toepassing 
(Ier sluiting 

met naalden 
op waterwer-
kingen in ves-zij beveiligd zijn tegen het vuur der aanvallers; 
tinggrachten. 

er is geene 
zwarigheid, dat de pijlers van zoodanige waterkeeringen nabij el-
kander worden geplaatst; zij stremmen doorgaans den gewonen loop 
van het water niet, en de stuwingen met gewone schotbalken daar 
toegepast, zijn ^Tij van de meeste der gewigtige bezwaren, die zich 
opdoen in de moeijdijke omstandigheden, waarvan tot dus verre 
isgew'aagd. 

De keeringen met schotbalken zijn evenwel ver van te voldoen 
aan alle vereischten. Moet men spuijen, — een, tot dusverre, droog 
gehouden gedeelte der gracht met water vullen of omgekeerd , 
dan is snelheid van uitvoering meest altijd eene hoofdvoorwaarde van 
het slagen der verrigting; zij zal den belegeraar te eer in verwar-
ring brengen, naarmate zij meer onverwacht zal zijn. Nu zou men 
dit met eene schotbalksluis (1) niet anders dan zeer langzaam kun-
nen doen. Na de twee of drie eerste balken te hebben geligt, zou 
men de andere sledits aditein^olgens en naarmate het water zoude 
zakken, uit de sponningen kunnen nemen. 

Schuiven en toldeuren zijn met opzigt tot spoed voordediger dan 
naalden, maar de aanhoorige toestdlen zijn zeer zamengestdd. Uit 
het magazijn gehaald op het oogenblik dat zij benoodigd zijn, 
kunnen zij soms in geen besten staat wezen; dooi* eene geringe 

(1) Hiertoe zijn ook waaijersluizen zeer geschikt. Voor zoo veel 
men weel , zijn die hel eerst, len bedoelden einde, aangewend bij 
de bevestiging van Nxmwpoort y in en na 1816. 
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in een oogenblik eene groote breedte 
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averij kunnen zij voor de dienst ongeschikt zi jn, en het kan 
moeijdijk wezen hen op de plaats te herstdlen. Dit zijn zoo vde 
zwarigheden, wdke men met grond, alsgenoegzaam gewigtig mag 
aanmerken, om over het algemeen het gebruik dier middelen voor 
mihtaire waterafsluitingen te vermijden. 

In diezdfde omstandigheden heeft de keering met naalden, ten 
opzigte van den spoed zoowd als van de gemakkdijkhdd der ver-
riïrtiniren, een sfroot voorded boven elk ander middd. Want als O O ' v 
men aftrekt van den tijd noodig om de naalden uit te halen, 
dien wdken men gewoonlijk besteedt aan de zorgen vereischt 
om ze te behouden; in een woord, als men ze aan den stroom 
prijs geeft, kan men 
ontsluiten en eensklaps zeer groote doorloopen aan het water ver-
schaffen. 

Het naaldstdsd zou overigens zeer gemakkdijk toe te passen 
zijn op sluizen, ingerigt voor schotbalken, en zulks in vele ge-
vallen op eene weinig kostbare wijze. Men zou zich er toe kunnen 
bepalen, om, tot aanslag, op den sluisvloer te bevestigen zware 
balken of zolen, ingdaten — zoowd als de bovensteun — in de 
pijlers. Deze laatste zou, zoo het noodig geacht wierd, worden ge-
schoord tegen de pijlers, terwijl de zolen zouden steunen tegen ijze-
ren h iden , voorafin den vloer ingemetsdd. Al dat hout, dndelijk 
zou in de magazijnen kunnen worden bewaard en zou alleen op het 
oogenblik van behoefte in het werk moeten worden gebragt. 

Men vermeent te hebben aangetoond dat de sluitingen met naal-
den kunnen worden toegepast door gemakkelijke inrigtingen, op 
de moeijdijkste der in de praktijk voorkomende gevallen. 

Het timmerwerk, daartoe verdscht, is eenvoudig, gemakkdijk 
op te nemen, zeer stevig en duurzaam, welke op de onderlinge 
afstanden mogen wezen van de gemetsdde pijlers. 

De^behandding der naalden doorgaans gemakkdijk en spoedig. 

Kort over-
zigl. 

] 

w * 

" k 



I I ' * iil 
. M l • 

I . 
P 
H 

V I 

!i 

1 1 1 } 

( 

li 

1 1 

«, 

li 

. I 

I 
1 I k 

n 

«• 

I 
* I « Hl 
••i 

. 1 1 
M • « 

l ïl 

• * l l 

il 
t f 

:i 

u 
( t 

H 

II 

t 
s I 

• n 

I S 

IU 
• 1 1 

• n 

iii 
li 
r n 

V tM 
ii't 
« • I rd 
! n 

• n m 
. • I 
I I I 

t r i 
• t « 

:!1 ;it 
• 1 

t i f 

• u 

: m 

I 
•>t 

i i i 
U I 

l i l 

:ii 
Ml 
M l 

• r i l 

JIN 
• • M 
• l i l 

Uil 
t l li 

I 
I 

t 

I ( 
I ' 

ii 

i I 

II 
I I 

. ' 1 ' ' '•illll 
. 1 - t ' Ü 

• 1 « 

: > i 

! i 

i r 

' I i::i 
• I ' 

Iii 
I l I 

mi TLN 

I 

« 

. 1 

Till 

I ; 

I 

I 
I • 

i i 
f • w 
li 
I ' 

126 

altijd mogelijk, welke stand het water hebbe, veroorlooft dat men 
het peil der opstuwing naar verkiezing kan regelen. 

Al de naalden achtervolgens weggenomen, naarmate het water 
rijst, zullen verdwenen zijn voor het tijdperk van den hoogsten wa-
terstand op de rivier, en tusschen de pijlers zal dan enkel overblijven 
een timmerwerk, in staat aan de geweldigste werking des strooms 
enz. te wederstaan, en dat den natuurlijken loop van het water 
naauwelijks zal stremmen. 

Eindelijk, en dit is , naar ons inzien, het meest belangrijke harer 
voordeden, is deze keering, welke als toegepast op bruggen, ge-
slagen over breede wateren, zoo te zeggen, nunmer aan het vuur 
der verwijderde batterijen op beide rivier-oevers zou kunnen wor-
den onttrokken, uit zich zelf in staat, gedurende langen tijd te 
wederstaan aan de vermogendste vernielmgs-middelen. • 

In der daad, daar het balkstelsel, een hoofddeel der afsluiting, 
geplaatst w^ordt, gelijk is voorgesteld, beneden het pijl van op-
stuwing, zal het, om zoo te zeggen, niet beschadigd kunnen wor-
den door de werking van regtstreeksche schoten uit batterijen boven-
strooms aangelegd. Gedekt met eene sterke beplanking en eene 
laag grond, voorts ondersteund door nabij elkander geplaatste ge-
bindten, zou het den slag der bommen kunnen verdragen, zonder 
daardoor beschadigd te worden. Derhalve alleen de batterijen stroom 
af opgeworpen, zouden op haar eene aanmerkelijke werking kun-
nen uitoefenen, ten ware men den belegeraar konde noodzaken, 
zich ter zijde van de as der brug te plaatsen, in welk geval de 
pijlers hem het gezigt der sluiting, althans gedeeltelijk, zouden be-
nemen .—Waren nu de batterijen eenigzins ver afgelegen, dan 
zouden zij wegens de onzekerheid van treffen niet zeer gevaarlijk 
zijn, uit hoofde van de geringe oppervlakte, die de balktoestel 
haar zou bieden. 

Het is overigens gemakkelijk zich er van te vei'zekeren dat de 
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balktoestel nog bestand zou kunnen blijven, in geval twee of'zclfs 
drie der balken, uitmakende den bovensteun, wierden gebroken. 
Men zou dan den noodigen tijd hebben de gebroken deelen te doen 
vervangen. 

Eindelijk herinnert men dat de boven einden van de bovenstroom-
sche staanders der gebindten, welke van alle deelen van het tim-
merwerk die zijn, welke het meeste blootstaan aan de schoten van 
den belegeraar, alle te gelijkertijd doorgebroken zouden kunnen 
wezen, zonder dat de waterkeering in gevaar zou komen. 



ii 

• M 
i l l 

il 

II 

_ » » • 
• • « , • - r»f • , • • • • • • 

i 
I ; 

i 
I 

11 
i 

i » I 

n 

u 
• t 

•• I 
>* I 

. I 
• t 1 

k 
! 

. r 
• I 

I 

• I I 

ni 
ÏB 
ni 
ü iiS 
l i * 

•S 
!LT 
!D 
: t t 

m 'A 
i U ] 
• M 
- u 

;>i ifl 
IÜ 
• I I 

IQ iU 
« i i 

• U 
• • • 

:U ill 
UI 
• • t 
. . I 
i l l 

i 

I 

: : • 
• M 

•II 

t i l 

I t 

t 

( 

\ 
T f 

' I . 

- t 

r -
• -l 

•• j 
( 

I 

!il 
<»i 

t i l 

''IL iiii nï m 
nil IUI ÜH 
I U I 

ii ii» 
t * i LÜI 

il IUI !!? l 
ti N 

I 

'riü 
! ! ! 
i t i i ün 
MN 
t i u 

liir 
!>H m tiü !1H liü 
M O 

• 

! i 

i I 
I 

128 

M A A T S C H A P P f l J E i X . 

Ovftigenonicn uil {(the dvii Emjincer and Architects Journal 
April 1848. 

: f r r 

1. 
I.XSTITUUT VAN CIVIKLE INGE.MELÏLS. 

2 2 Februarij . JOSHUA FIELD Esq. P . Voorzitter, 
• > 

De heer A. M I T C H E L van Belfort, Assoc. Inst. C. E . , leest 
een geschrift, over a de fonderingen onder water en bijzonder 
•over de schroefpalen en het meren van schepen.» 

Aangezien eene omsi:hrijving der verschillende soorten van paal-
beheijingen, massive steen-fonderingen, koffer-dammen, beton-
fonderingen, en de talrijke middelen door vernuftige mannen aan-
gewend, om plaatselijke moeijelijkheden te overwinnen, te veel 
tijd zoude vorderen, zoo beperkt zich de schrijver bijna geheel 
tot de beschrijving der door hem, met den schroefpaal, uitge-
voerde werken. 

Daar de schroefpaal hoofdzakelijk gebruikt was geworden ter 
ondersteuning van b o u w e r k e n op los zand of modderbanken, 
geheel of gedeeltelijk door de zee bedekt, waar het te voren als 
zeer gewaagd zoo niet ondoenlijk gehouden werd, eenig blijvend 
gebouw op te rigten, vermeed hij in zijn verhaal zorgvuldig alle 
vergelijking met andere bewerkingen, zelfs al betroffen zij het-
zelfde voorwerp. 

De oorsprong van den schroefpaal is men verschuldigd aan den 
schroef-raeer-paal, welke bestemd was om, in bijzondere gevallen, 
een grooter vermogen van vasthouding te erlangen dan de ge-
wone paal, of eenige der gebruikelijke meer-ankers of blokken, 
van hoe groote afmetingen ook, aanboden. 
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Het is door proeven bewezen, dat wanneer eene schroef met 
t 

eenen breeden spiraalvormigen schroefdraad ,''op^eene stevige as be-
bevestigd, door eene rondgaande beweging met kracht tot eene 
zekere diepte in den grond is voortgedreven, er eene ontzettende 
kracht vereischt • wordt om ze door reslstreeksche trekkim? uit Ö Q 
te halen. Dat vermogen zoude voldoende moeten zijn om eene 
aardmassa uit te trekken van de gedaante eens omgekeerden af-
geknotten kegels, wiens basis aan de oppervlakte van den grond 
ligt en waarvan het top-vlak gelijk is aan de middellijn der schroef. 
De uilgestrektheid van de aardmassa, die mede getrokken wordt, 
hangt af van de natuurlijke taaiheid of zamenhang des gronds. 
üit deze beschouwing volgt dat men op eene vertikaal werkende 
kracht heeft gerekend; doch dewijl zulks in de praktijk zelden 
plaats \ indt , zoo het ooit het geval is, zoo geeft de hoek, waar-
onder de vastgemeerde kabel is gespannen, en de bogt die in 
den kabel ligt, nog veel grooter vermogen aan den schroef-meer-
paal. De praktijk heeft dit bevestigd, en de toepassing van dit 
meer-middel heeft zich alom verspreid. 

Er werd eene schikking getroffen met de directie der haven 
van Newcastle-on-Tijne y en voor de som van £ 2300 (f 50000) het 
regt verkregen, om soortgelijke meerpalen in de Tijne te be-
vestigen. De Ingenieur BROOKES heeft opgemerkt, dat in het ver-
leden jaar, terwijl in eene naburige haven aan de schepen eene 
schade ten bedrage van £ 50000 (f560000) was toegebragt, er 
geen nadeel in de Tijne geleden is, hetwelk men geheel te danken 
had aan de onwTikbare houding van MITCHELL s schroefmeer-palen. 

Met regt dacht de heer MITCHELL dat men hetzelfde middel 
van weêi^tand tegen nederwaartsche drukking zoude kunnen aan-
wenden. Hij stelde voor om het toe te passen bij de fonderingen 
van lichttorens, zeebaken en andere constructien, welke ten be-
hoeve der marine moesten opgerigt worden op zand-en modder-
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banken, waar het lût nu toe ondoenHjk beschouwd werd eenig 
duurzaam gebouw op te rigten. 

In het jaar 1858 werd er een plan voor een bouwwerk van de-
zen aard, zijnde een lichttoren op het Maplin-zand aan den mond 
der Theems, voorgedragen aan de korporatie des Trinity-lioitse, 
en door het gevoelen van haren Ingenieur JAMES WALKER Esq, 
ondersteund. 

Dien ten gevolge werden 9 ijzeren palen van 5 duim Eng. 
(0,15 el) middellijn, met schroeven van 4 voet (1,22 el) middel-
lijn, tot 22 voet (6,71 el) diep in den moddergrond gedreven. Uit 
voorzorg liet men ze gedurende twee jaren staan, voor dat er eenig 
gebouw op geplaatst werd. De lichttoren werd naderhand gebouwd 
en is, zoo als de heer W.VLKER heeft getuigd, tot heden toe vol-
maakt blijven staan. 

Hangende deze proefneming werd er besloten een' lichttoren op 
te rigten, om den ingang tot de haven van fZeed-Wood-on-Wi/re 
aan te duiden. Op aanraden van Kapitein DENHAM R . N. werden 
de schroefpalen verkozen. De daarvoor bepaalde plaats was de punt 
eener bank van los zand, omtrent 2 mijl (5218 el) van de kust 
verwijderd. Zeven ijzeren palen met schroeven van 5 voet (0,92 el) 
middellijn werden omtrent 16 voet (4,88 el) diep in de bank 
gedreven, en op hen werden houten bindwerken van 48 voet 
(14,64 el) hoogte bevestigd, om het huis en de lantaarn te dragen. 
Dit bouwwerk was in 6 maanden voltooid en werd volmaakt deug-
delijk bevonden, aangezien het tot nu toe nimmer eenige herstel-
ling gevorderd heeft. 

Eene dergelijke lichttoren is ook nabij Belfast opgerigt, en sedert 
heeft men er verscheidene andere, benevens een groot aantal baken 
op plaatsen opgerigt, waar zulks te voren ondoenlijk geacht was. 

In het jaar 1 847 stelde de Graaf COURTOWN een ontwerp voor 
ter verlenging van het havenhoofd van Courtown, op de kust van 
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Wexford. Deze haven was gebleken geheel gebrekkig te zijn, naar 
dien de havengeul langs het hoofd aanhoudend met zand verstopt 
was. Men besloot gebruik te maken van ijzeren palen, met schroe-
ven van 2 voet (0,61 el). middellijn, die van 11 (5,56 el) tot 15 

ei zouden gedreven voet (4,58 el) in het zand en in de blaauwe 
worden, ten einde een open hoofd te verkrijgen, door hetwelk het 
zand kon doorstroomen en wegspoelea, terwijl een boven plankier 
tot het laden en lossen van schepen zoude worden gebruikt. De 
golfslag was op deze kust zoo hevig, dat de gewone schuiten of 
vlotten niet gebruikt konden worden om de palen neer te werken ; 
zoo werd er een vernuftig plan door den heer MITCHELL bedacht, 
om eene steiger buiten het vaste gedeelte van het hoofd uit te bren-
gen. Een breed gegroefd rad werd aan den top van elke paal be-
vestigd, met een touw of kabel zonder eind, hetwelk om dit rad 
vattede. Door een kaapstander, die op 150 voet (45,75 el) achter-
waarts was geplaatst, werd door eenige arbeiders met evengemelden 
cabel eene ronddraaijende beweging aan den paal medegedeeld, ten 
gevolge waarvan deze zeer spoedig kon neergeschroefd worden. Op 
deze wijze werd er dagelijks eene lengte van 17 voet (5,19 el) van 
het nieuwe hoofd' afgemaakt, zonder dat zelfs zeer ruw weder 
hierin verhindernis aanbragt. De geheele lengte van het te maken 
hoofd was 260 voet (79,50 el), zijne breedte 18 voet (5,49 el), 
met een kruishoofd van 54 voet (16,47 el), hebbende landings-
steigers aan elk einde en van boven voorzien van 2 ri en i zeren O 0 0 
sporen. De gezamenlijke kosten dezer uitbreiding hebben beloopen 
M 4150 (/" 49800) of omtrent £ 47 sh. 10 (/'570) per strekkende 
yard (0,91 el), eene uiterst geringe som bij vergelijking met de kos-
ten van een' steenen hoofd. Evenwel waren die kosten nog meer 
dan de uitgave thans zoude zijn, dewijl men het stelsel van deze 
bewerking nu beter begrijpt en de bouwstoflen-goedkooper zijn. 
Het verhaal van de moeijelijkheden, bij de uitvoering dezer werken 
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oiidervoiideii, was zeer belangrijk, en Ingenieurs van naam legden 
eene zeer gunstige getuigenis af van de meerdere voortrefTelijkheid 
van des beeren IMITCHELLS vinding boven elk ander stelsel, voor 
het vasthouden van boeijen of voor het onderschragen van zee-
bakens of lichttorens. 

Het gebruik van den schroefpaal werd ook zeer aangeprezen voor 
de fonderingen van bruggen, viaducs, voor vele werken bij den 
aanleg van spoorwegen en eene menigte van toepassingen, waaraan 
men tot nu toe niet had gedacht. 

: De heer W . A . BROOKS deed vervolgens een verhaal van de 
wijze, waarop de schroef-meer-palen ie Newcasile-on-Tijne onder 
zijne leiding gelegd zijn. Eene zware ketting van o ' / ; Eng. duim 
(0,082 el) rond ijzer, in schalmen van 5 voet (, 92 el) lang, werd 
op de bedding der rivier, in de rigting van den stroom, uitgestrekt. 
Van afstand tot afstand waren meerkettingen van 2 7 . Eng. duim 
(0,063 el) ijzer, aan den voormelden zwaren ketting vastgemaakt, en 
met het andere einde bevestigd aan den kop van eenen schroefpaal. 
Bij eiken meerketting was bovendien eene schroefpaal tot 10 a 20 
voet (5,03 ^ 6,10 el) in de klei, ja somtijds tot een vollen voet 
(0,503 el) in de rots ingedreven. De schroeven hadden 4 voet (1,22 
el) middellijn en waren geplaatst in diepten, welke van 13 tot 24 
voet (4,38 tot 7,52 cl) bij laag water van springtij verschilden. Zi 
werden ter diepte van 13 voet (4,38 el) in anderhalfuur en som-
tijds 21 voet (6,40 el) in twee uren neergeschroefd. Eiken schroef 
was bestemd om aan het geweld van vier zware schepen te weder-
staan. Gedurende den laatsten winter was de haven zoo opgepropt 
vol, dat meer dan het dubbel van dit aantal aan eiken schroefpaal 
gemeerd werd, en toch deden zich geene teekenen van onsterkte 
voor. Terwijl dan ook M 50000 (/'560000) schade gedurende een' 
hevigen storm in de haven van Sunderland is veroorzaakt, hadden 
er te Neivcustle geene ongevallen plaats, hetgeen men, volgens den 
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heer BROOKS , alleen verschuldigd is aan het stevig vasthouden der 
schroef-meer-palen. Hij is daarom van gevoelen dat de kleine som 
van £ 2300 (ƒ50,000), welke de haven-commissie heeft betaald 
om deze inrigting te mogen maken, eene zeer wijze uitgave was. 

De heer T . SMITH, hoofd-loods der haven van SMclds, en Kapi-
tein WASHINGTON R . N. bevestigden de verklaring van den vorigen 
spreker. 

De Ingenieurs WALICER, CUBITT, RENNIE, M I M V V , MOORSOM, 

MITCHELL,,SCOTT-RUSSEL en anderen, namen deel aan eene weten-
schappelijke discussie over dit onderwerp. Zij toonden zich alfë 
gezind in vele gevallen den schroefpaal toe te passen. De hooge 
prijs, welke tot hiertoe was opgelegd voor het regt, om hem te 
mogen gebruiken, had eene algemeene invoering eenigzins ver-
traagd, eene zwarigheid die thans grootendeels is uit den w êg 
geruimd. 

29 Fehruarij. Er werd eene lezing gehouden «over de rigting, 
welke aan de ingangen van dokken moet gegeven worden,» door 
S. B. REDMAN M. Inst. C. E. 

Het bleek daaruit, dat ofschoon het moeijelijk is om eenige stel-
lige regelen over het onderwerp te geven, dewijl de Ingenieur, in 
bijna elk geval, door plaatselijke omstandigheden moet geleid wor-
den , men evenwel voor de gewone gevallen de volgende algemeene 
regelen kon aanbevelen, — namelijk: voor natte dokken — eene 
rigting makende eenen hoek van 43® a 60° opwiiarts met die van 
den stroom, — en voor dokken, waarin schepen gebouwd moeten 
worden, een hoek van 90® graden. 

7 MaarL De lezing van den heer REDMAN werd nader ter sprake 
gebragt. Over het algemeen scheen men van gevoelen te zijn, dat 
ofschoon de Ingenieur naar plaatselijke omstandigheden moest han-
delen , nogtans, wanneer de rivier wijd genoeg was en de gesteld-
heid van den oever hel loeüet, een scherpe hoek stroom-opwaarts 
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de beste was voor het inkomen der schepen, terwijl het omge-
keerde voor het uithalen der schepen het geval zoude zijn. Bij ge-
wone wijdte der rivier zou het doel daarom het best te bereiken 
zijn door het vormen van eene kom van genoegzame diepte, die stil 
water vóór het dok zou aanbieden, en door de strekking zijner 
vleugelmuren de gelegenheid verschaflen, om elke rigting stroom 
op- of afwaarts, naar welgevallen aan te kunnen nemen. 

14 Maart. Er werd gelezen een «verhaal van de uitwerkselen 
des storms van 6 December 1847, op de kust van Edinburgh, met 
betrekking tot de consiructie van zeeweringen,» door J . W . M. 
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Voornamelijk werd als voorbeeld bijgebragt de zeemuur van 
den Leith'isk des Edinburgh en Dalkeith spoorwegs, door den 
schrijver in het jaar 1857 naar de ontwerpen van den heer WAL-

KER gebouwd. Onmiddellijk na de voltooijing van dezen muur 
ontstond er een hevige storm, welke bijna elk werk in den om-
trek teisterde, doch geene schade aan dezen bouw berokkende. 
Den 6 December 1847, brak er een nog heviger storm los, die 
alom groote schade veroorzaakte, en waarbij de spoorwegmuur 
geen letsel ontving. 

De geheele lengte des muurs is omtrent 760 yard (699 el); 
de hoogte boven den oever is 1 5 7 ; (/^A^ ^an het hoogste 
punt en vermindert aan het einde tot 6 voet (1,85 el). De kruins-
hoogte bedraagt 4 voet (1,22 el) boven spring\loed. Zijne minste 
dikte is o voet (1,52 el), en zijne grootste 10 voet (5,0o el). 
Aan de achterzijde is de muur te lood, doch aan de voorziide 
heeft hij van onderen eene helling van 5 duim op den voet (0,15 
el op 0 ,503 el), welke onder eene holle kromme lijn naar boven 
allengskens vermindert, zoodat de kruin eenigzins overhangt. De 
fondering bestaat uit groote platte steenen, welke horizontaal zijn 
nedergelegd op 4 voet (1,22 el) beneden het oppervlak van den 

s 

oever, en rusten op eene bedding van lijn zand en grint, die 
droog zijnde vast lag, doch nat zijnde beweeglijk was. De voor-
zijde is in behakten hardsteen van 2 voet (0,610 el) dikte 
opgetrokken, en de achterzijde in steenstukken van 18 duim 
(0,46 el) dikte; van binnen is de muur met beton aangevuld. 
De bovenbedekking of kroonlijst is gemaakt van steenen, el 
omtrent wegende V2 ^on (300 Ned. p.), onderling door gego-
ten iizeren neuten verbonden. De verwerkte steen is zandsteen J 
van Craiylieth. Aan de voorzijde zijn de voegen ter diepte 
van 4 duim (0,10 el) in cement gewerkt. De fondering wordt 
door eene steenstorting beveiligd, welke op den oever is neder-
gevleid. Deze heeft bijzonder door den bovenvermelden storm ge-
leden , hetgeen door den schrijver daaraan wordt toegeschreven, 
dat het gewigt der steenen onvoldoende is, om aan de slinge-
ringen der golven wederstand te bieden. 

Als tweede voorbeeld werd eene vertikale zeemuur bij Trinity, 
vermeld, wiens fondering is beveiligd door eene glooijing van 
drooge steen, üggende onder eenen hoek van 50 t o t 4 0 graad. 
De muur was door den storm niet beschadigd, maar de steenen 
voeting had op verscheidene punten gaten bekomen. 

Als derde voorbeeld werd genoemd een andere muur bij Trinity, 
waarvan het profil aan de voorzijde eene hyperbool is. Het onderste 
gedeelte heeft eene glooijing die droog opgebouwd is tot een weinig 
beneden hoog waterpeil. Bij dit punt begint eene scherpe kromte 
en het bovenste deel is bijna vertikaal en in mortel gewerkt. De 
golven haalden de steenen van het kromme gedeelte uit, en het 
bovenste deel ondermijnd zijnde, werd over eene groote uitgebreid-
heid vernield. 

Als laatste voorbeeld werd vermeld een bolwerk van den Granton 
spoorweg, welks laagste gedeelte omtrent 20 graad helling heeft. 
Het bovenste deel is bedekt met eene zware vooruitspringende kor-
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donlijst en borstwering. De muur is droog gebouwd en de steenen 
van het lagere gedeelte wegen ieder niet minder dan k ton (500 Ned. 
pond.) Dit bolwerk heeft aan zijn bovenste gedeelte, over eene 
geringe uitgestrektheid, schade geleden. 

iMen vermeende dat deze voorbeelden de volgende grondstellingen 
— dat de voornaamste werking der golven tegen de 

voorzijde van eenen zeemuur, eene vertikale slingering is, welke 
wordt voortgebragt door de botsing en vereeniging der regtstreek-
sche en der teruggekaatste golven; — dat een hellende muur, eene 
hellende slingering doet ontstaan, die geneigd is elk gedeelte dat 
boven de lijn van helling uitsteekt, omver te wierpen; — dat daar, 
waar de sterkte van eene zeewering afhangt van de drukking, die 
het metselwerk op de onder liggende deelen uitoefent, en van de 
verbindingskracht der gebruikte mortels, de stand van grootste 
stabiliteit, de vertikale is; — dat wanneer de sterkte daarentegen 
afhangt van het gewigt van eiken steen op zich zeiven genomen, de 
stand van de grootste stabiliteit eene zeer vlakke helling zijn 
moet. 

In de discussiën welke volgden werden er voorbeelden bijgebragt 
van de duurzaamheid van sommige vertikale muren, die de golven 
krachtdadig hadden weerstand geboden, terwijl andere soortgelijke 
muren w\iren vernield, als vlakke hellingen de aanvallen van hevige 
zeeën hadden doorstaan. i\Ien stemde overeen dat in dit, üfeliik in 

' ö J 
vele andere gevallen, van het Ingenieurs-vak, geene empirische 
regelen behooren gegeven te worden, maar dat de kunde van den 
bouwmeester moest beslissen, welke vormen van constructie, als de 
meest geschikte voor plaats en onist;uidigheden, moesten aangeno-
men worden. 

21 Maart. De discussie over het geschrift van R A N K I . N E werd 
voortgezet. Er werden brieven gelezen van den heer MACLEA.N, 

gevende eene beschrijving der zeedammen van Barras en Piel; 

B 
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en van den heer MACDOUGAL SMITH over dc belangrijkheid, om bi 
zeewerken, steen van groote soortelijke zwaarte te gebruiken. 

De heer BATERMAN gaf de noodzakelijkheid te kennen, om harde 
en taaije steenen te gebruiken, ten einde wederstand te kunnen 
bieden aan de wrijving van enkele steenen, die door de golven los-
gerukt mogten worden. De heer Munm'ondersteunde het gevoelen 
van den heer BATERM^VN en prees het aanleggen van hoofden of 
kribben aan, als het beste middel om zand en grint ter beveiliging 
van de zeeweringen op te vangen, en de fonderingen der werken 
te beschermen. De heer ILvNiaxE antwoordde op sommige der 
gemaakte aanmerkingen; hij verwees naar het werk van den heer 
ScoTT RUSSEL over de zeemuren, als gedeeltelijk door zijne waar-
nemingen bevestigd wordende. Hij ontkende, dat hij aigemeene 
regels voor de constructie. van golfbrekers (breakwaters) in diep 
water had willen afleiden uit de waarnemingen omtrent muren op 
eenen vlakken oever gebouwd; maar om aan te toonen, hoe zulke 
muren konden gebouwd worden, verwees hij naar den golfbreker 
(break-water) van CAerftozw^f, alwaar de kruin van eenen opgesta-
pelden steenendam een' kunststrand vormt, waarop een vertikale 
muur is gebouwd. 

Hierna werd gelezen een geschrift over «eene wijze om de ver-
0 

bindingslijn van tw-ee spoorweg-linien af te bakenen® en waarin het 
vraagstuk v,'erd opgelost, om eene kromme lijn door drie gege-
vene punten te doen gaan. 

H. 
KONINKLIJK INSTITUUT VAN BRITSCIIE BOUWKUNDIGEM. 

2 1 Februarij. De graaf DE GUEU. Voonitter, 

De heer G. BAILEV, honorair Secretaris, las het verslag van den 
Raad betrekkelijk de uitgereikte medailles over het Instituuts-jaar 
•1847—1848. 
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De heer PENUOSE , las vervolgens een geschrift over de«Geome-
«trische lijnen en optische correctien door de Grieksche architecten 
«gebezigd,« welk stuk later zal worden in druk uitgegeven. 

6 Maart, G. FOWXER V. P . Voorzitter. 
De heer J. FERGÜSSON, deed eene lezing over«de oude Buddhis-

t i sche b o u w t a s t in M ë . » 
De spreker begon met aan te toonen, dat de algemeen voor waar-

heid aangenomene vooreeuwsche oudheid van de Indiaansche bouw-
werken niet door feiten gestaafd is. De oudste monumenten des 

« 

lands, het zij opgebouwd, of in de rots uitgehouwen, behoorden 
aan de Buddhisten, en de stichter dier godsdienst is maar 545 jaren 
voor CHRISTUS gestorven; zelfs was deze dagteekening te vroeg, 
naardien eerst onder de regering van ASOK^V, 2 3 0 jaar voor CHR. , 

deze godsdienst die van den Staat is geworden, en het deze is die 
de vroegste monumenten, welke in Indië worden gevonden, heeft 
opgerigt. 

Ka te hebben doen zien, dat er geene wezenlijke gelijkheid be-
stond tusschen de bouworde van Egijpte en die van Indië, ging de 
spreker over tot het bewijs, dat laatstgenoemd land door twee 
verschillende menschen-rassen bewoond werd; — h e t eene oor-
spronkelijk, in het zuidelijk gedeelte van het schiereiland be-
slaande; — terwijl het andere of Indogermanische ras, in een niet 
zeer verwijderd tijdperk, in het land kwam :ils veroveraars of kolo-
nisten en zich in de valleijen van den Mus en Ganges vestigde. Het 
was onder het laatst gemelde i'as, dat de Buddhistische godsdienst 
ontstond en gedurende meer dan 1000 jaar, of van 230 v. CH. tot 
730 n. CH. bloeide; alhoewel zij ten tijde van den Mahomedaanschen ' V O 
inval srcheel verdwenen schijnt te zijn. Thans is er niet eene Buddhist 

KJ 0 0 

of eenige instelling dier godsdienst, in het land harer geboorte. Na 
eene toespeling te hebben gemaakt op het merkwaardige, dat van de 
namen PTOLEMEI'S en ANTIOOHUS, en van andere grieksche koningen, 

melding gemaakt wordt, in de inscription van dezen ASOM , sprak 
de heer FERGÜSSON eenigen tijd over het bestaan van een zuiver 
grieksch ornement, hetwelk gevonden is op de kolommen door dezen 
koning te Allahalad opgerigt, en waarin een zijner opschriften ge-
graveerd is. De spreker ging toen over tot het classificeren van de 
godsdienstige gebouwen der Büddhisten; verdeelende dezelve in 
drie klassen, waarvan de eerste bestond uit de Topes of Dagobas, 
zijnde groote domgebouwen, opgerigt om reliquien te bevatten, en 
van welke er nog vele in Afghanistan en op Ceglon, zoo wel als in 
Indië aangetroffen worden. Na de onderscheidene gedeelten eener 
Dagoba beschreven te hebben, toonde de heer FERGÜSSON aan, hoe 
de torens en hunne vereierselen allengskens ranker werden, tot dat 
zij drie en zelfs negen verdiepingen erlangden, niet alleen in 
Indië, maar ook in China, gelijk de beroemde toren van Nankin 
ons daarvan een voorbeeld geeft. De cirkelvormige omsluiting der 
Topes werd vervolgens opgehelderd door een merkwaardig voor-
beeld bestaande te Sanchee in Bhopal, hetwelk nog zijne zonder-
linge ingangsdeuren behouden heeft. Er werd insgelijks bewezen dat 
deze tot model voor de Pailoos hebben gediend of voor hetgeen on-
eigenlijk genoemd wordt de.zegebogen der Chinezen. Eene andere 

asse van gedenkteekenen, zijn de Chaitgas of kerken, welke ons 
allen m Indië, alleen door hunne kelders, bekend zijn. Tot deze 
derde klasse behooren ook de V l k m of kloosters, welke tot ver-
blijfplaatsen voor de priesters dienden, en waarvan twee of meer 
door onderaardsche gangen met elke Chaitya, verbonden waren. 
Na de plans en de inrigtingen dezer gebouwen te hebben aange-
wezen, legde de heer FERGÜSSON de fraaije manier bloot, waarop de 
kelders der Chaityas door middel van eene wijde opening of venster 
over den ingang, verlicht werden, en verklaarde de wijze, waarop 
de daken zijn te zamengesteld. Deze, ofschoon altijd van eenecirke 
vormige gedaante, bestaan nooit uit booggewelven (want gewei-
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ven werden in Indië niet gevonden dan lang na den Mahomedaan-
schen inval), maar uit eene constructie in hout. In sommige der oudste 
kelders bestaat het oorspronkelijke houtwerk nog, terwijl in die van 
lateren, dezelfde vorm in rots is aangegeven. 

Het Indische gedeelte van zijne voordragt alzoo geëindigd heb-
bende, toonde de heer FERGUSSOX de trefTende gelijkheid aan, tus-
schen de inrigting der gebouwen, welke hij beschreven had en die 
van STONEHENGE. Er bestond bij hem geen twijfel, dat dit een 
Buddhistisch gebouw is. Hij is van gevoelen dat elk deel van dit, 
tot nu toe geheimzinnige bouwwerk, eene gemakkelijke verklaring 
van deze onderstelling toelaat. Hij besloot met aan te toonen, hoe 
domtempels in Indië gebouwd werden; en deed de gelijkheid zien 
tusschen de voorbeelden uit Indië en de welbekende grafsteden van 
Mylasae, in Eein-Azicy alsmede de merkwaardige omstandigheid, 
dat de Lydsche grafsteden door Sir CHARLES FELLOWS ontdekt, 
sterk gelijken, niet alleen in vorm, maar ook in constructie, op de 
Indische gebouwen, welke het onderwerp dezer lezing hebben uit-
gemaakt ; terwijl de taal hunner opschriften een dialect is van 
het Sanscritisch, bijna even ver verwijderd van de moedertaal, 
als die der opschriften in de aangehaalde Indische voorbeelden. 

iOMaarL De honorair Secretaris gaf te kennen, dat het volgende 
als onderwerpen voor de medailles werd voorgestelc. 

«Aangezien het hare Majesteit behaagd heeft hare vergunning te 
verleenen, dat de koninklijke medaille zal toegewezen worden aan 
zoodanig' uitstekenden architect of geleerde van eenig hnd, die een 
gebouw van groote verdiensten zal ontworpen of uitgevoerd hebben, 
of een w^etenschappelijk werk zal hebben zamengesteld, strekkende 
tot het bevorderen of gemakkelijk maken der bouwkunde of van de 
takken der aanverwante wetenschappen, zoo zal de Raad in Januarij 
1849 de koninklijke gouden medaille toewijzen aan den schrijver van 
een letterknmlig werk mei de bouwkunde in verband staande. r> 

! . i 1 

De zilveren medaille van het Instituut zal toegewezen worden : 
1°. Aan de beste verhandeling over de eigenaardige kenmerken 

der Palladiosche school van bouwkunde, en eene vergelijking en 
tegenstelling van hare grondbeginselen en bijzonderheden met die 
der oude kunst. 

2°. Over de beste wijze van daken te dekken en de platten en 
goten van gebouwen te maken ; de aard der onderscheidene bouw-
stoffen , in de verschillende deelen des lands tot deze doeleinden in 
gebruik; derzelver beste en voordeeligste toepassing; de hellingen 
aan de daken bij de verschillende toepassingen te geven, en de 
andere. pnktische voorzorgen die genomen moeten worden om 
regen en sneeuw te beletten, door een gebouw te dringen. 

De Saone medaille: aan de beste teekening voor een gebouw, be-
stemd tot eene nationale bewaarplaats en museum voor de opluiste-
ring en het ten toon stellen der voortbrengselen van de industriële 
kunsten. 

De bekroonde mededinger naar deze medaille zal, wanneer hij 
buiten 'slands gaat, geregtigd zijn tot de som van £ 50 (f 600) na 
een jaar te zijn afwezig geweest, en na het inzenden van vol-
doende blijken van zijne vorderingen en studiën. 

Onder de ten geschenke gezondene boekwerken bevonden zich : 
Eene verhandeling van Dr. FORCILVMMER, over de «cyclopische 
muren ; » eenige afleveringen van DALY'S Revue générale de 1'archi-
tecture; en van FERGUSSON'S fraai werk over Indische bouwkunst. 
De Secretaris voor de buitenlandsche correspondentie deed de op-
merking , dat een artikel in de Revue générale eene loftuiting van 
het Instituut bevat, wegens het niet uitsluiten van vreemden , bij 
de mededinging naar de gouden medaille. 

Onder de brieven, welke gelezen werden, was er een van den 
heer LAXGE te Fulda, zijne dankbetuigingen aanbiedende voor het 
ontvangene lidmaatschap en verscheidene onderwerpen opgevende, 
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waarover hij berigten kon inededeelen, inzonderheid de Carlovk' 
gische monumenten (8® en 9® eeuw) uit zijne nabuurschap; en eene 
verzameling van spreekwijzen onder de werklieden der middel-
eeuwen in gebruik. 

De heer F. H. W Y A T las vervolgens een geschrift over de «Ge-
schiedenis, tegenwoordigen toestand en voorgedragene herstelling 
der kathedraal kerk te Llandaff,» 

III. 
KONINKLIJIVE SCHOTSCHE M;UTSCHAPPIJ V.\N KUNSTEN. 

28 Februarij. GEORGE BOCHAINAN Esq. F. R. S. E. Voorzitter, 

Over het gegoten ijzer. 
Op verlangen van den Raad werd eene mededeeUng gedaan 

«over de sterkte van gegoten en gesmeed ijzer, en hunne aanwen-
ding bij den bouw van ijzeren spoorweg-bruggen.» Door GEORGE 

BUCHANAN. Esq. Voorz. 
Dit onderwerp is tegenwoordig zoo belangrijk, uithoofde van het 

uitgebreide gebruik dezer bouwstoffen bij het maken van ijzeren 
bruggen in spoorwegen, en ten gevolge der nieuwe en ongewone 
vormen, welke men daarbij begint aan te nemen, dat de Raad der 
maatschappij het geraden had geoordeeld zijnen voorzitter uit te 
noodigen eene mededeeling te doen, over den tegenwoordigen staat 
onzer kennis en ondervinding dien betrekkelijk. De voorzitter las 
dien avond het eerste gedeelte van zijne mededeeling, zijn onderwerp 
toelichtende door onderscheidene belanginjke proeven en modellen 
en meer bijzonderlijk door een groot en fraai model van de horizon-
tale brug over de Tijne te Neweastle, hetwelk hij, ten gevolge der 
welwillendheid van den heer STEPHENSON , den Ingenieur dezer 
brug, kon vertoonen, en aan wien hij het te danken had, dat hij in 
alle bijzonderheden kon uitlegging doen, omtrent de plaatsing, de 
uitgestrektheid en de constructie van dit groote werk. 

• / 

mogten 
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De heer BUCHANAN begon met te verklaren, dat hij niet beweerde 
iets nieuws of oorspronkelijks te zullen mededeelen, maar dat hij 
zich gelukkig zoude achten, wanneer hij uit den voorraad der voor-
schriften en onderrigtingen, welke in de laatste jaren door zoo uit-
stekende wetenschappelijke en praktische mannen over dit onderwerp 
zijn opgehoopt, zulke grondregelen en voorname daadzaken konde 
aanhalen, als welke een veihge gids voor de praktij 
blijken te zijn. Z u l k e waarheden kunnen, dacht hi j , wanneer zij 
bekend en op onfeilbare gronden van theorie en onder\inding ge-
vestigd zijn, niet te wijd verspreid worden. 

De verschillende krachten, waaraan bouw-materialen moeten 
wederstand bieden, kunnen tot twee soorten gebragt worden, naar-
mate de stof door e e n i g e kracht of drukking getrokken ofzamen-
geperst wordt. Uit deze krachten worden alle andere geboren; zij 
bestaan er uit of worden er uit te zamen gesteld. De uittrekkende 
kracht of spanning is de eenvoudigste van alle; zij hangt noch van 
den eigenaardigen vorm der stoffen, noch zelfs van de lengte af, 
maar alleen van een enkel element, namelijk de oppervlakte of 
doorsnede der breuk. Deze bijzonderheid der uittrekkende of span-
kracht werd nader toegelicht. Met betrekking tot gegoten ijzer werd 
de uitkomst medegedeeld der uitgebreide en belangrijke proeven 
van HODGKINSON en FAIRBAIRN. Uit het gemiddelde van 16 proeven 
genomen met Engelsch, Wallisch en Schotsch ijzer, zoowel heet 
als koud geblazen, bleek dat deze stof omtrent 7 è ton (7617Ked. p.) 
per vierkante duim (6.45 vierk. Ned. duim) zal dragen, alvorens 
te breken, waarbij de geringste dragt was 6 ton (6094 Ned. pd.) 
en de sterkste 9? ton (9902 Ned. pd.). De limiet van breking kan 
echter nimmer veilig dan op een' verren afstand genaderd worden, 
voornamelijk dewijl deze stof onderworpen is aan onvoorziene ge-
breken en bovenal omdat zij aan plotselinge breking onderhevig is, 
zonder zich uit te rekken of e e n i g e waarschuwing van naderend 
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gevaar te geven.Gesmeed ijzer is daarentegen veel beter tegen eene 
uittrekkende kracht bestand en boezemt wegens deszelfs merk-
waardige buigzaamheid, in eene veel hoogere mate vertrouwen in. 
Blijkens het gemiddelde van verschillende proeven door TELFORD 

en BROWN genomen, draagt het gesmeedde ijzer gemiddeld 27 
ton (27421 Ned. p d ) , het zwakste 24 ton (24574 Ned. pd.) 
en het sterkste 29 ton (29,452 Ned. pd.). Dan, voor dat de helft 
van dezen last aangebragt is, begint het ijzer te rekken en gaat 
daarmede voort tot aan de grens van breking. Het is alzoo niet 
alleen driemaal sterker dan gegoten ijzer, maar kan veihg vijfmaal 
sterker belast worden of omtrent 8 a 9 ton (8125 a 9140 Ned. pd.) 
dragen. 

Ten aanzien der sterkte tegen eene zamendrukkende kracht, 
wordt opgemerkt dat ook deze, zoo lang de lengte gering is, 
van hetzelfde element afhangt. Maar wanneer eene lange staaf 
of slanke kolom beladen of zamengedrukt wordt , is deze onder-
hevig aan buigen, niet uit gebrek aan sterkte, maar uit gebrek 
aan stabiliteit. De minste doorbuiging heeft eene zijdelingsche 
werking der drukkende kracht ten gevolge, en veroorzaakt eene 
storing der eenvoudige wet, die op korte lengten van toepassing 
is. Betrekkelijk het gegoten ijzer, zijn de proeven van HODGKLNSON 

en F^URBmN bij verre na de beste. Het gemiddelde resultaat geeft 
zeer nabij 50 ton (50780 Ned. pd.) op den vierkanten Eng. duun 
(6.45 vierk. Ned. duim). De zwakste 56 i ton (57,069 Ned. pd.) 
en de sterkste 60 ton (60696 Ned. pd.). 

Het gegoten ijzer is alzoo 6 maal sterker tegen zamendruk-
king dan tegen uitrekking. Van hier dat dit materiaal bijzonder 
aanbevolen wordt voor het ondersteunen van eenig overhangend 
gewigt, zoo als bij kolommen en bruggen, mits de zamenstelling 
van het bouwwerk zoodanig zij, dat het vermogen uit den last 
ontstaande, in eene zamendrukking in de rigting der lengte van 
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het ijzer, worde overgebragt. Door eigene beschikkingen is dit 
dikwerf in onze magt, voornamelijk door het geven van eene vol-
doende hoogte en geëigende kromte aan bogen. Dan in de geval-
len waarin, uit hoofde van gebrek aan ruimte in de hoogte, eene 
boog te plat is genomen moeten worden, of vervangen door eenen 
horizontalen balk of legger, doet zich het gevaar voor, dat wij de 
uittrekkende of spankracht in het spel brengen, en alsdan is het 
gebruik van gegoten ijzer aan bezwaar onderhevig, of vordert ten 
minste de uiterste zorg. 

Er zijn geene dadelijke proeven met gesmeed ijzer van korte 
lengte genomen; maar uit eenige waarnemingen door den heer 
HODGKINSON bijeengebragt, schijnt zijne sterkte verre beneden 
die van het gegoten ijzer te zijn, voornamelijk, ten gevolge van de 
rek- en buigbaarheid, waarbij het onder eenen last veel spoediger 
mee geeft. Het zal 27 ton (27421 Ned. pd.) en waarschijnlijk veel 
meer zonder breken dragen; doch met 12 ton (12187 Ned. pd.) 
geeft het aan den last toe, zet in de lengte te zamen en zijdelings 
uit. Hierin is eene zeer belangrijke omstandigheid gelegen, die 
onze keuze moet leiden bij de aanwending dezer verschillende 
bouwstoffen. 

Ten aanzien van steen zijn de proeven over het algemeen met 
al te kleine stukken genomen. Even als het gegoten ijzer, weder-
staat de steen beter aan eene drukkende dan aan eene uittrek-
kende kracht. Van hier de aanwending er van voor gebouwen en 
bijzonder voor bruggen. Craigleith-steen zal 2^ ton (2559 Ned. p.) 
op den duim (6.45 vierk. Ned. duim) dragen, of meer dan 400 
ton (406240 Ned. pd.) op den vierkanten voet (0.095 vierk. 
Ned. el). Aberdeen graniet draagt 600 ton (609,560 Ned. p.) 

Omtrent den gebakken steen is de heer BÜCHAN.\N in de gele-
genheid geweest proeven te nemen bij den bouw van den grooten 
schoorsteen der Edinburgh gaz-werken. Men was bezorgd of de 
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gewone klinker de drukking van zulk eene hooge kolom zoude 
kunnen weerstaan. Daarom werden er proeven genomen met eene 
hydraulische pers van groot vermogen, niet op kleine stalen, 
maar op den baksteen zelven. De gewone fonderingklinker 
werd bevonden 140 ton (142184 Ned. p.) op den vierkanten voel 
(0.095 vierk. Ned. el) en de gewone vuur-klinker 157 ton (159449 
:Ved. p.) te dragen. Maar de gebakken steen tot den opbouw van 
den schoorsteen gebezigd, was uit eene bijzondere goede grondstof 
te zamen gesteld, zoodat een enkele steen op zijn plat gelegd 
niet minder dan 140 ton (142184 Ned. p. droeg, hetgeen over-
eenkomt met 400 ton (406240 Ned. p.) op den vierkanten voet 
(0.095 \ierk. Ned. el.) 

Hierna werden beschouwingen medegedeeld omtrent de uit-
werkselen van zijdelingsche drukking en opgehelderd door ver-
schillende proeven en modellen. Deze kracht is te zamengesteld uit 
de uittrekkende en de zamendrukkende krachten, ziinde het eene 

' O 
deel van eenen in het midden beladen balk zamengedrukt en het 
andere uitgerekt; de balk zelf werkt dan als een heiboom, die 
dikwijls met een ontzaggelijk vermogen tegen zijne eigene sterkte 
werkt. Deze opmerking maakt het gemakkelijk de sterkte te bere-
kenen; zijnde deze in elk geval evenredig, vooreerst aan den in-
loud der doorsnede van de breuk, welk element door de lengte en 
diepte van den balk gewijzigd wordt, en vermindert in juiste rede 
van de lengte, en vermeerdert in rede van de hoogte. 

Daar de zijdelings werkende kracht zulk een vermogen tegen de 
bouwmaterialen uitoefent, zoo heeft men verschillende middelen 
uitgedacht, om hare uitwerkselen te verijdelen en onder deze is 
er geen merkwaardiger dan de iooj. De uitwerkselen bij bogen 
ondervonden, werden vervolgens door proeven opgehelderd en b \ -
zonder de noodzakelijkheid aangetoond, om bij platte bogen de uit-
einden stevig te steunen, ten einde aan de horizontale drukking te 

m 
\ ^ 

kunnen wederstand bieden. Dit wordt menig\'uldig verrigt, wan-
neer de ruimte daartoe aanwezig is, door de uiteinden van den boog 
onderling door sterke ijzeren stangen te verbinden, op gelijke wijze 
als bij dakspanten gebruikelijk is. Dit beginsel, dat het zekerste 
van allen is, heeft eene toepassing gevonden bij de nu in aanbouw 
zijnde groote brug van Neivcastk. Deze brug moet dienen om de 
rivier en de vallei der Tijne, op de waterpasse hoogte der spoor-
wegen , die op. beide oevers liggen, over te trekken; deze spoor-
wegen in eene onafgebrokene Unie van Londen tot Berwkk te ver-
eenigen , en tevens de eind-stations der verschillende spoorwegen 
bij Newcasile door een enkel centraal station te vervangen. Hiertoe 
moet een open vak van 5457 voet (1054,59 el) aangevuld worden, 
hetwelk hoofdzakelijk door de rivier Tijne en hare steile oevers 
is ingenomen. Het is aan alle reizigers bekend hoe men hier naar 
de rivier moet afdalen, om aan de andere zijde wederom op te 
klimmen, hetgeen nu zal worden vervangen door de gemakkelijke 
en horizontale oppervlakte van den.aan te leggen spoorweg, en van 
eenen gewonen straatweg, welke over dezelfde brug, doch lager 
dan de spoorweg en er onder zal loopen. De steile oevers aan 
weerszijde der Tijne worden bespannen door steenen bogen 
van een zeer eigenaardig karakter; de rivier zelve en de lage 
oevers, door zes ijzeren bogen, alle van dezelfde afmetingen en 
vorm, ruslende op stevige pijlers en kolommen van metselwerk. 
In de bedding der rivier zijn de pijlers gebouwd op zeer sterke 
fondèringen van palen, met behoorlijke roosterwei'ken, vloeren 
en aanvulling in beton; vele dezer palen hebben eene lengte 
van 40 voet (12,20 el) en zijn door eene laag harde grint en 
zand gedreven, tot dat zij de rots bereiken. De zoo vermaarde 
sloomhei van NASMYÏII is hier in volle werking, voldoet zeer goed 
en is dit belangrijke werk, ter gepaste tijd, te hulp gekomen. 
Dag en nacht doorwerkende, met eene snelheid van 60 lot 70 slagen 
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in de minuut, gebeurt het niet zelden, dat de koppen der palen, 
door de snelheid en de kracht van het heiblok, in brand geraken. 
De pijlers zijn gefondeerd op 2 voet (0,610 el) beneden laag water-

/ 

peil, en zijn opgetrokken ter hoogte van ongeveer 100 voet (50,50 
el) tot het begin der bogen. De bogen bestaan elke uit vier hoofd-
leggers van gegoten ijzer, welke uit vijf stukken zijn te zamen ge-
bout, en eenen boog vormen van 125 voet (58,12 el) met eenen pijl 
van 17 voet 6 duim (5,54 el). De bovenkant der spoorstaven van 
den spoorweg ligt op 108^2 voet (55,09 el) boveniiet hoog water-
peil van de Tijne. De ijzeren brugleggers hebben eene hoogte, bij 
den oorsprong des boogs, van 5 voet 9 duim (1,14 el) en aan de 
}Ovenzijde of in het midden van 5 voet 6 duim (1,07 el), met 
uitstekende randen ter breedte van 12 duim (0,505 el). De bui-
tenste leggers zijn dik 2 duim (0,05 el), de binnenste 5 duim 
(0,08 el). 

De totale doorsnede van het ijzer in het midden der brug be-
draagt 644 vierkante duim (0,4155 vierk. el) en kan veihg 
eenen last van 5000 è 6000 ton (5078000 è 6095600 Ned. p.) 
dragen. 

Bijaldien de uiteinden van den boog genoegzaam waren onder-
steund, zou dit op zich zelf eene genoegzame sterkte aanbieden; 
doch om volle zekerheid te erlangen en om de mogelijkheid van 
ongevallen, of het gevaar van afwijking, trilling, als anderzins, 
voor te komen, zijn de ondereinden van eiken booglegger ver-
bonden door sterke stangen van gesmeed ijzer, ter breedte van 
7 duim (0,18 el) en hoogte van 1 duim (0,025 el), waartoe hot 
beste reep-ijzer (scrap iron) is genomen, en waarvan er in het 
geheel 24 stuks zijn aangebragt. 

De spoorweg wordt boven de bogen gedragen door — en de ge-
wone straatweg hangt onder de bogen aan — holle gegoten ijzeren 
kolommen, op onderlinge afstanden van 10 voet (5,05 el) aan-
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gebragt, en hebbende eene zwaarte van 14 duim in het vierkant 
(0,55 el). Deze kolommen worden door stevige ronde gesmeed 
ijzeren ankers vereenigd, waardoor het geheel tot eene stijve en 
vaste massa wordt verbonden. De doorsneden der horizontale ver-
bindingsijzers bedraagt 168 vierkante duim (0,108 vierk. el); 
zij kunnen meer dan 4000 ton (4062000 Ned. p.) zonder breken 
dragen, en met alle veiligheid aan 1500 ton (1525400 Ned. p.) 
weerstand bieden. Het geheele gewigt van de brug zal 700 ton 
(710920 Ned. p.) niet overschrijden, en er is diensvolgens 800 ton 
(812480 Ned. p.) overmaat van sterkte. De spoorweg, die zich 
op het bovenste gedeelte van de brug be\ indt , loopt op eene 
hoogte van 4 voet (1,22 el) boven het hoogste punt der ijzeren 
bogen en wordt in het midden ondersteund door holle gegoten 
ijzeren dwarsleggers, rustende op onderlinge afstanden van 10 
voet (5,05 el) op de ijzeren kolommen, en door strekhouten 
en eenen planken vloer stevig verbonden. De gewone straatweg 
loopt nagenoeg op de hoogte van de gesmeedde ijzeren verbindings-
stangen, latende eene vrije ruimte van ongeveer 20 voet (6,10 cl) 
in hoogte. 

Bij dit werk is geene moeite gespaard, om aan bouwstoffen 
en uitvoering in alle opzigten de meeste volmaaktheid te geven. 
De ijzer-verbindingen zijn zorgvuldig geschaafd of afgedraaid, zoo 
als voor fijne werktuigen gebruikelijk is. üi t dit alles mogen de 
beste resultaten van deze brug verwacht worden. 

De kosten van het ijzerwerk en van den straatweg zijn begroot 
op £ 112000 (f 1544000); voor de bruggen en viaducs zijn 

)ten, voor iets meer dan £ 500000 (ƒ 5600000). 
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UITGEGEVEN IN 1848. 

1. OVERZIGT VAN DEN GEBREKKIGEN STAAT DER WATERLOZING, 

van de Maaspolders en van de landen in de omstreken van 'sHer-
iogenbosch, in verband met het nut van het geprojecteerde kanaal 
van uitwatering en inundatie tusschen Qi'ave en Geertruidenberg, 
door Mr. J . B . H . V M DE MORTEL, met een kaartje. 

Te 'sHeiiogenbosch, bij GEBR. MÜLLER. 

2 . KOSMOS. Ontwerp eener natuurkundige wereldbeschrijving , 
door A . VAN HUMBOLDT. 

Te Legdeny bij P . H . VAN DEN HEUVELL. 

5 . OVER DE MAGT VAN HET KLELNE ZIGTBMR LN DE VORMLNG 

DER KORST V.VN ONZEN A^VRDBOL , door HARTING. 

Te Utrecht, bij PADDENBURG k COMP. 

4 . TIJDSCHRIFT VAN ALGEMEENE KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, 

inzonderheid met betrekking tot den land- en tuinbouw, onder re-
dactie van J. T . UILKENS en M . D . TEENSTR^V. 

Te Groningen, bij C. M . V.\N BOLHUIS HOITSEMA. 

5. GESCHIED- EN A^VRDRIJKSKUNDIGE BESCHRIJVING V.VN DEN 

ZwiJNDRECHTSCHEN W.URD, dcn Piicderwaard en het Land van 
Putten over de Maas,'door J . W . REGT, Schoolonderwijzer te 
Groote Lindl, benevens eene kadastrale kaart, door J. A. MARGiV-
DA.NT, landmeter-teekenaar bij het kadaster te Rotterdam. 

Te Zwijndrecht, bij J . BODEN. 

m 

6. BINNENLANDSCHE KOLONISATIE, in betrekking tot de armoede, 
opgedragen aan allen, die in het zedelijk en uitwendig welzijn van 
anderen hun welzijn zoeken, door Mr. B . D . G. WARDENBURG, 

Advokaat te Steemvijk. 
Te Amsterdam', bij J . H . EN G. VAN HETEREN. 

7. TIJDSCHRIFT TER BEVORDEPJNG VAN NIJVERHEID , zamenge-
steld door A. H . VAN DER BOON MESCH en H . C. VAN HALL (XII dl. 
O® stuk) uitgegeven door de Nederlandsche Maatschappij ter bevor-
dering van Nijverheid, met twee platen. 

Te Haarlem, bij de ERVEN LOOSJES. 

8. BomvKUNDiG WOORDENBOEK OF VERKLARING VAN DE MEEST 

GEBRUIKELIJKE TECHNISCHE BENA.MINGEN, voorkomcnde bil de Bur-
gerlijke Bouwkunde, Waterbouwkunde en Spoorwegen, door G. 

G. W . PiJT.\K, Architect, Hoofd-opzigter bij den Aken-Maastricht-
schen Spoorweg. Eerste Aflevering. 

Te 'sHertogenbosch, bij GEBR. MULLER. 

9. DE OVERIJSSELSCHE WATEREN , door WILLEM ST.VRING en 
T. J . STIELTJES, Luitenants der Artillerie. Met eene kaart in vier 
bladen. 

Te Zwolle, bij J . J . TUL. 
' u 

. 1 0 . D E INDIJKING EN DROOGMAKING V̂ VN DE ZUIDERZEE EN HET I J , 

met Kanalen van af den IJssel bij Arnhem, langs Amsterdam tot in 
de Noordzee; voorgesteld en aangeprezen als een krachtig middel 
tot verhelfing van Handel, Scheepvaart en Landbouw in Nederland, 

Te Amsterdam, bij G. M. P. LONDONCK. 

'11. BOUWKUNDIGE BIJDR^VGEN, uitgegeven door de Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst. 4« Jaargang, Stuk, Julij 1848. 

Te Amsterdam, bij L. VAN BAKKENES. 
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(The practical Mechanic's Journal). Julij 1848. 

Algebra, Treatise on, 12mo. I s . cloth. Rev. B. Bridges. 
Ancient World, 2d edition. Prof. Ansted. 
Animal Body, Motion of the Juices in the, 8vo. 5s. cloth. Dr. Liebig. 
Architecture in Engineering, Styles of, 5th edition, Svo. 21s. cloth. 

T. Rickman. 
Architectural Parallels, fol. £ 15 15s. half-morocco. E. Sharpe. 
Architecture, Peep into, illustrated, 2d edition, 16mo. 4s. Eliza 

Chalk. 
Arithmetic,Utility of,7thedition,ISmo. Is . 6d. boards. R.Chambers. 
Astronomy, Earth and Heavens displayed, &c. foolscap, 2s. cloth. 
Atlas of the Earth, new edition, imp. 4to. ^ 2 12s. 6d. Gilbert. 
Astronomy, Treatise on, 5d edition, 12mo. 4s-. cloth. E. Henderson. 
Bibliopegia; or. Art of Bookbinding, 4th edition. 4s. 6d. J. Hannetts. 
Box of Instruments, Treatise on, 2d edition, 12mo. 4s. 6d. Kentish. 
Calculus, Treatise on, Svo. 9s. boards. G. W . Homing. 
Caledonian Canal, Pictorial Hand-Book to, foolscap, 2s. 6d. cloth. 

Sylvanus. 
Canals, Hope for the, Svo, I s . sewed. T. Boyle. 
Carpentry and Joinering, a Guide-Book for, vol. i. 4to. 2r)S. 
Chemis]ry, Manual of, 6th edition, enlarged, 2 vols. 45s. W . J . 

Brande. 
the Simple Book of, Svo. 9s. cloth. D. Low. 

M 

! 00 

Chemical Analysis, Qualitative, Svo. 16s. cloth. H. Rose. 
Chemistry, Treatise on the Elements of, new edition, 4s. 6d. cloth. 

S. Parkes. 
Colonial Wools, Present State of, Svo. 12s. cloth. T. Southey. 
Chrj'Stallography, ElementaryTreatiseon,Svo. 5s. cloth.V. Regnault. 
Cultivation and Manufacture of Tea in China, Svo. 14s. J . S. Balls. 
Decorator's Assistant, vol. ii. royal Svo. 5s. cloth. 
Differential Calcuh, Treatise on, Svo. 15s. boards. Rev. B. Price. 
Draughtes for Glaziers, Booke of Sundry, Svo. 16s. half-bound. 

W . Gidde. 
Draining, Manual of Pratical, 5d edition, Svo. 5s. cloth. H. Stephens. 
Drawing, Elementsof,10Plates, oblong4to. 5s. sewed. T.J . Rawlins. 
Encyclopedia of Manufactures and Machinery, 4to. 42s. cloth. 
Encyc. Met. vol. v. The Encyclopedia of Astronomy, 4to. 21s. cloth. 
Encyc. Met. vol. i.\. Encyclopedia of Experimental Philosophy, 

51s. 6d. 
Engineer's Common-place Book, 5d edition, 12mo. 5s. cloth. Tem-

pleton. 
Engineer's Railway Guide, part 2 , Svo. 21s. cloth. W . D. Haskoll. 
Euclid, Elements of Books 1 to 6, 10th edition, Svo. 6s. cloth. 

Lardner. 
Euclid, Symbolical, Sth edition, ISmo. 6s. 6d. cloth. Rev. J. M. 

Williams. 
Farmer's Kibrarj' of Animal Economy, vol. i. royal Svo. 17s. 6d. 

Knight. 
Field Fortification, 2d edition, 12mo. 12s. cloth. J . S. Macauly. 
Fine Arts, Contributinns to Literature of the, Svo. 12s. Eastlake. 
Gas, on the Domestic uses of, 12mo. 5d. sewed. A. A. Croll. 
Geography of the United Ivingdom, Synopsis of New, 2s. 6d. Mangles. 
Geography, First Lessons in, ISth edition, ISmo. 9d. sewed. Allison. 
Geography and Globes, Guide to, maps, 2s. Butler. 
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Geography, Physical, 2 vols, foolscap, 12s. cloth. Sonierville. 
Geography, Progressive, 2d edition, ISino. 2s. cloth. J . R. Hiley. 
Geology, Sketches of, No. i5ofSmallBooksonGreatSuhjects,5s.6d. 
Geology, Wonders of, Gth edition, postSvo. 18s. cloth. Dr. Mantell. 
Geometrical Mensuration, &c., Principles of, 12mo. os. 6d. T. Tate. 
Geometrical Problems, 8vo. os. 6d. sewed. H. Latham. 
Geometry. Analytical, 5d edition, 8vo. 10s. 6d. boards. J . Hymer. 
Germany, her Romances, royal 8vo. 12s. cloth. J . M. Gregor. 
Globe, Glance at the, foolscap 8vo. 4.s. 6d. cloth. Taylor. 
Gothic Ornaments, part 2, 4'to. 10s. sewed. Collihgs. 

Do. do. part 4, 4to. 10s. sewed. Ceilings. 
Great Comet, Return of the, 8vo. 2s. 6d. sewed. J . R. Hind. 
Light and Shadow, Hints on Composition, new edition, 21s. cloth. 

T. Prout. 
Locomotive Engine, 2d edition,-12mo. 4s. cloth. Templeton. 
Locomotive and Telegraph, foolscap 8vo. 2s. 6d. cloth. 
Magazine of Science, <S:c. vol. x. royal 8vo. 8s. cloth. 
Marine Botanist, coloured Plates, 12mo. 5s. 8d. cloth. J . Giffords. 
Mathematics, First Course of, 8vo. 10s. 6d. boards. J . Hattersley. 
Mechanical Philosophy, Encyclopedia of, 4to. 42s. cloth. Barlow 

and Herschel. 
Military Sciences, Aide Mémoire, part 1, vol. ii. 8vo. 16s. boards. 
National Encyclopaedia, vol. iv. 8vo. 5s. cloth. 
Natural Philosophy, Elements of, 5d edition, foolscap, 12s. 6d. cloth. 

Dr. Bird. 
Natural Philosophy, 2d edition, 18mo. 4s. 6d. cloth. W . Martin. 
Nautical Magazine, 1847, 8vo. 15s. 6d. boards. 
Navigation, Epitome of, 14th edition, 8vo. 16s. boards. J. W . Norie. 

« 

Neptune, the Planet, its History, &c. Plates, 8vo. Ss. 6d. J . P . Nichol. 
Painting, Lectures on, crown 8vo. 7s. 6d. H. Howard. 
Philosophy of the Beautiful, foolscap 8vo. 5s. cloth. Cousins. 
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Philosophical Tendencies of the Age, 8vo. 5s. 6d. J. D. Morell. 
Physical Atlas, folio, ^ 10s. half-morocco. 
Plane and Spherical Trigonometry, part. 1,12mo. 3s. H. W . Jeans. 
Planters Guide, 5d edition, 8vo. 21s. cloth. Sir H. Stuart. 
Polarized Light, on the Study of, 8vo. 5s. cloth. Woodward. 
Port and Docks of Birkenhead, Maps, 8vo. 13s. cloth. J . Webster. 
Practical Mechanics, Mathematics for, 5d edition, 8vo. 21s. hall-

bound. 0 . Greg'ory. 
Practical Arithmetic for Adults, 12mo. 2s. cloth. S. Fletcher. 
Railway Acts, Abstract of the Special, 1847,12mo. 14s. cloth. 
Railways and Commerce, Facts relating to, 2s. 6d. cloth. Salt. 
Railway Engineering, or Field-work, 8vo. 3s. cloth. T. Baker. 
Railway, London and North Western, History of, 10s. 6d. T. Roscoe. 
Railway Map of Great Britain and Ireland, square, 2s. 6d. Weale. 
Railways, Renting and Rating on, 8vo. I s . sewed. L. Cooke. 
Royal Society, History of, 2 vols, demy 8vo. 42s. royal 4to. 75s. 

6d. Weld. 
Scriptures and Geological Science, on the, 8vo. 9s. cloth. J. P. 

Smith. 
Shipbuilding, Theory and Practice of, 8vo. 16s. cloth. J . Whitte. 
Ship, History of a, from her Cradle to her Grave, 16mo.4s. 6d. cloth. 
SkerrjTore Lighthouse, royal 4to. -£5 5s. cloth. A. Stevenson. 
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OVER MIDDELEN TER WERING VAN VOCIITIGIIEID 

IN MUREN. 

Papers on Subjects connected with the Duties of the 

Corps of Royal Engineers, 

(Opstellen over onderwerpen, in verband staande metded ipns t -

vcrrigtin^jcn van het Korps Koninklijke Ingenieurs.) 

Deel Vn. 1845. Bladz. 2 0 4 - 2 1 5 . 

(Berijjt uiljegeven door de kommissarissen voor de schoone kunsten, 
benoemd voor den bouw van het nieuwe Parlementshnis.) 

In gebouwen, opgerigt in vochtige plaatsen zonder genoegzame 
voorzorgen, heeft men bevonden, dat de vochtigheid in het metsel-
werk opstijgt door haarhuis-aantrekking. De bekleedingen der muren 
worden aldus tot eene aanmerkelijke hoogte aangedaan; — niet 
alleen worden schilderijen vernietigd, maar het pleisterwerk zelf 
scheidt zich van de muren af. In Vcnelie, alwaar de fondamenten 
van zoo vele huizen gedeeltelijk in het water staan, heeft men opge-
merkt, dat het pleisterwerk dikwerf los is, zelfs boven de eerste 
verdieping (i). 

(1) Aanteekenin{;en van den heer V^ILSON. — De heer C . H . W I L -

SON, hoogleeraar in de schoone bouwkunde (ornamental design), 
aan het Koninklijk Edinburjyhsch Insti tuut, werd in den loop van 
verleden jaar , door Harer Majesteits commissarissen voor de schoone 
kunsten, belast met eene zending naar het vaste land van E u r o p a , 
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Dat vochtigheid op eene veel grootere hoogte, doch in minder 
stelligen vorm, in die muren aanwezig is, mag daaruit worden 
afgeleid. Waarschijnlijk is het toe te schrijven aan de aldus medege-
deelde vochtigheid, dal schilderijen in de open lucht, te Venelie, zoo 
algemeen in verval zijn geraakt; want men heeft reeds vroeger 
opgemerkt, dat de zeelucht, die somtijds wordt aangewezen als de 
oorzaak van dit bederf, geene zoodanige uitwerking heeft gehad op 
de uitwendig geschilderde sieraden te Genua, waa r de fondamenten 
der huizen droog zijn. Daarbij moet men niet uit het oog verliezen, 
dat, mllalie, het gebruik der pouzzolaan-aarde in mortel, en bovenal 
de warmte en droogte der lucht in den zomer, strekken om de vor-
deringen der vochtigheid tegen te gaan of te beletten, zoodat hare 
\verking, zelfs in blootgestelde standen, daar minder spoedig ver-
nielend wordt dan in Noordelijke luchtstreken. Door deze verhel-
pende oorzaken, ofschoon zij somtijds ontoereikend zijn, wordt het 
verklaarbaar, dat in de Italiaansche en de oude Romeinsche gebou-
wen , geene middelen van voorzorg worden aangetroffen, tegen het 
opstijgen der nattigheid in muren. — De ouden wendden soms zeer 
afdoende middelen aan om van ter ^jjrfe de vochtigheid tD weren, — 
als, bij voorbeeld, dubbele miiren; maar, uitgezonderd het plaatsen 
van houtskolen of andere drooge stoffen onder steenen bevloeringen 
en fondamenten (1), schijnen zij geene zorg te hebben gedragen om 
de vorderingen der vochtigheid in loodregte rigting te stuiten. — 
Ilet ?M(TÓE/, door VITRIVIÜS (2) aanbevolen, ter uitsluiting der voch-

ten einde inliclilingen in le winnen nopens de aan hunne zorg op-
gedragen voorwerpen. Na van de noodige voorschriften le zijn voor-
zien, verliet hij Engeland in Augustus, en keerde weder tegen liet 
einde van Januarij II. De uitslag zijner nasporingen zal (gedeeltelijk) 
hierna blijken of worden aangehaald. 

(1) ViTRiviüS. De Archücclo (van den bouwmeester), Lib. (boek) 
3 , c. (hoofdstuk) 3 ; Lib. 7 , c. 4. Vergelijk LEO B A T T I S T \ ALBERTI , 

lib. 3 , c. 5 en c. 16. 
(2) Lib. 7 , C. 4. 
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ögheid door dubbele muren, werd nu en dan in Engeland iu 
Romeinsche gebouwen toegepast; bij voorbeeld, in de Romein-
sche villa te Woodchesler in Gloiicestershire (1) en in die van 
Manslield-Woodhoiise in Noümghamshire (2). Deze voorzorgen mo-
gen den betrekkelijk goeden staat van behoud verklaren van schil-
derwerken op de binnen-oppervlakte der muren van huizen, zoo 
zamengesteld. 

Hedendaagsche bouw-meesters aan deze zijde der Alpen, daartoe 
gedrongen door de werkingen van een vochtig luchtgestel en grond-
slag, hebben het kwaad in den wortel aangetast. — De heer VON 

KLENZE, uit Munclien, de verwoesting opgemerkt hebbende van 
vochtigheid op de buiten-, en zelfs op de binnenmuren van verschei-
den Italiaansche gebouwen, en het hieruit voortgevloeid verval der 
daarop uitgevoerde schilderijen, bedacht een afdoend hulpmiddel, 
hetwelk thans te Munchen steeds wordt aangewend. Op de derde 
laag baksteen (de bouwstof, die gewoonlijk te Munchen gebruikt 
wordt) boven den grond, wordt de geheele waterpasse oppervlakte 
der muren gedekt met dun lood (5), ter\\njl de bouw dan verder als 
gewoonlijk wordt opgetrokken. — «De grond te Munchen,r> merkt 
de heer WILSON aan, «is grint; en er w'orden geene bijzondere 
voorzorgen genomen om de onderste lokalen, of de steenen bevloe-
rini^en te^en vochtipfheid des gronds te behoeden. —• De steenen 

(1) LYSON'S Roman Antiquitics of Woodchcster, blz. 7. (Romein-
sche Oudheden van Woodchester,) 

( 2 ) Archaeoloyie, deel 8 , bl. 3 6 6 . W a a r geen genoegzame ruimte 
is voor dubbele muren , slelt VITRÜVIUS de aanbrenging voor van 
holle pannen , aan de binnenzijde gedekt met pik. Eene figuur, ge-
geven door P E R R A U L T (vertaling van VITRÜVIUS), naar RÜSKONI, 

verduidelijkt die praktijk. Zie omtrent de dubbele muren eene mede-
deeling door de heeren SMITU (Schotland),] in de aYerhandelingen 
mn het Koninklijke Instituut van Britsche Architecten,» D . l , b l . 60 . 

( 3 ) Aanleekeningen van den heer W I L S O N . 

• i 
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bevloering der Basilica (1) is op den grond, gelegd met enkel eene 
dikke laag grint er onder. In de begane gronds-vertrckken 
van het Koninklijk slot, heb ik geen steunmuren opgemerkt, die 
men in dil land onmisbaar zou hebben geoordeeld, om de vloer-
ribben te dragen en de noodige luchtver\'ersching te verzekeren. — 
In een zoo belangrijk gebouw als de Basilica van Munchen, zou-
den vjij de geheele ruimte ovenvulfd hebben, als noodig behoec-
middel tegen de vochtigheid»(2). Toch wordt in die stad de bedding 
drooge grint tusschen de fondamenten voldoende aangemerkt, om 
den beganen gronds-vloer te beschutten, terwijl in ieder geval het 
opstijgen van vochtigheid in de muren wordt voorgekomen door de 
loodplaten. De heer HITTORFF uit PANJS, geraadpleegd zijnde nopens 
de duurzaamheid van lood, aldus gebruikt (5), was van gevoelen, 
naar talrijke voorbeelden van het gebruik van lood, hoewel tot 
andere einden, in oude gebouwen en oud bee ldhouwerk , dal 
het voldoend duurzaam kan worden geacht. De heer B.VRRY (4) 

heeft echter opgemerkt, naar de welbekende voorbeelden van het 
vergaan van looden pijpen, dat plaatlood, na eene lange reeks van 
jaren, slechts onvolkomen aan het oogmerk zoude beantwoorden. 

Men kent de praktijk, aangenomen door den heer POLOXCEAU ter 
stuiting van het opstijgen van vochtigheid in gebouwen, bestaande 
in het leggen eener laag asphalt op het waterpas oppervlak van al de 
muren, onmiddellijk boven den grondslag. Daar de geschiktheid dier 
stof tot dat einde van eenige zijden betwijfeld was, werd eene nadere 
mededeeling dienaangaande in het licht gegeven in de ^Reime géne-

(1) Groote nieuwe kerk, tegenover de Pmahothcek, 

(li) Aanteekeningen van den lieer W I L S O N . 

(3) Ibid. 
(4) De bouwmeester van dc nieuwe parlements-huizen. 

(Jkd.) 

(Red,) 

ra 
VJ 
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nde de 1 Architeclure vom' Februari 1842.» Die is als volgl: 
«Het nummer van de «jRci'we» van November bevat een'brief van 
«en'correspondent, die ten gevolge eener mislukte proef, de doel-
matigheid betwijfelt van het middel van den heer POLONCEAU tegen 
het opstijgen van vochtigheid in muren (1). Hoezeer het antwoord 
desheerenPoLON'CEAumij toeschijnt, voldoende te wezen ter gerust-
stelling van uwen correspondent, zij het mij toch vergund, hier, 
tot sLiving der aangevoerde methode, den uitslag mede te deelen 
van eene soortgelijke proef, genomen in omstandigheden, bijzonder 
geschikt, de werking van vochtigheid nabij fondamenten van muren 
Ie doen uitkomen. 

«In 1839 bestuurde ik de oprigting van een huis van drie ver-
diepingen op het meer van Enghien. — Het fondament des ge-
bouws is altijd in het water tot nagenoeg 3 palm onder den 
beg-anegronds vloer. De geheele waterpasse oppervlükte van de 
binnen-en buitenmuren w âs gedekt, ter hoogte van dien vloer, met 
eene laag'asphalt van Seyssel, meer dan 17 streep dik, waarop grof 
xand was gestrooid. 

«Sedert dien tijd heeft zich aan de muren des begane gronds, 
t 

die voor het meerendeel bestreken zijn met olieverw van eene 

(1) De hier aangehaalde proef werd genomen bij den bouw van 
eene ontleedzaal, nabij het kerkhof De Clamart te Parijs. De asphalt 
werd in een' te vloeibaren staat opgebragt , en liep onder door de 
voegen w e g , ten gevolge van de drukking van de massa muurwerk 
er boven. De heer POLONCEAU, in zijn antwoord {Revue, deel I I , 
blz. 588) verklaart, dal de door hem gebruikte asphaU doorgaans 
niet wegvloeit, ook niel des zomers en onder de grootste drukking, 
t;n dat ze nog veerkrachtig is bij eene temperatuur van vier of vijf 
graden (honderddeelige schaal) beneden het vriespunt. — Hij merkt 
voorts op, dal deze asphalt verschilt van die welke nu en dan, voor 
bestratingen of bevloeringen gebezigd wordt , in zoo verre, dat zij geen 
kalk bevat. Hij voegt daarb i j , dal eene dikte van ruim 6 streep 
voor de laag zeer voldoende is, en dat deze met grof zand goed 
bestrooid moet worden. 

/ 
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graauwachtigc steenkleur, geen schijn van vochtigheid voorgedaan. 
Het is bekend, dat de minste vochtigheid op aldus geverwde muren, 
ronde vlekken, ligtere of donkerdere, doet te voorschijn-komen. 
Echter is.het vloerplaveisel gelegd op den grondslag, slechts onge-

el el 
veer 0,06 boven het buiten oppervlak des gronds,en 0,50 ten 
hoogste boven den waterspiegel. 

aDe laag asphalt heeft men op twee plaatsen moeten doorbreken 
en wegnemen, ten einde de dorpels voor twee deuren te kunnen 
stellen, en sedert dien tijd heeft men vlekken, aanduidende het 

« 

aanwezen van vochtigheid, aan het ondereinde der deurkozijnstijlen 
waargenomen. 

«De portiers-woning is gebouwd op een hooger peil met soortge-
lijke bouwstoffen als het huis; — doch, daar de muren minder aan 
vochtigheid blootgesteld waren, heeft men ze niet met asphalt daar-
tegen voorzien. Echter vertoonen de lagere gedeelten der muren 
vochtvlekken. Dit levert een afdoend bewijs, dat het behoedmiddel 
in het eerste geval werkelijk de asphalt is. ^ 

«Ik moet bekennen, dat ik niet geheel zonder vrees was ten opzigte 
van de indrukbaarheid der asphalt, verwarmd door de felle zonne-

cl 
hitte, ofschoon ik reden heb, te gelooven, dat muren van 0 ,46 
dikte nooit de temperatuur van den dampkring aannemen, inzon-
derheid bij het fondament, uithoofde van de nabijheid van den grond, 
en de verandering van warmte tusschen dag en nacht. Het kwam 
mij echter mogelijk voor, dat de asphalt-laag zich onder den druk 
der muren zou uitbreiden en buiten de voeg uitkomen, maar ze is 
geen streep uitgedrongen. 

flik had zelfs ondersteld, dat, bij ongelijke zetting der fonda-
menten , soms door de vettigheid der asphalt een afglijden der 
bouwstolTen kon plaals vinden. Om dit te beletten, waren rijen 
keijen, zoo groot als eene vuist, evenwijdig met de assen der 
muren', half in de muren ingelaten, uitmakende eene soort van 
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vertanding tusschen het fondament en den bovenbouw. Men moet 
daarbij in het oog houden, dat de asphalt die keijen geheel bedekte. 

«Men-zal misschien hier tegenwerpen, dat een proeftijd van twee 
jaren en de drukking eener massa metselwerk, tien el hoog, onvol-
doende .zijn, om de onfeilbaarheid der methode te bewijzen. Het zij 
zoo; maar een a n d e r voorbeeld kan aangehaald worden, dat, schoon 
door eene tegenovergestelde uitkomst, strekt, om de vermelde te 
staven. 

aTeJxeliikerti'd werd, op eenigen afstand van bovenvermeld huis, ^ O V ' i ^ 
op denzelfden grondslag, een ander huis gebouwd. — De begane el 
grondsvloer van dit huis ligt ongeveer 0,65 el boven het peil van 
den tuin, en rust op vloerbalken, van den grond gescheiden door. 

el 

eene ledige ruimte, ter hoogte van ongeveer 0 ,80 , welke ge-
lucht wordt door talrijke gaten. — Voor het leggen van dezen vloer, 
had men het waterpasse oppervlak der fondamentsmuren overdekt 

cl 

met eene laag Romeinsch-Cement, ter dikte van ongeveer 0,025. 
A^ettegenstaande deze voorzorgen is de vochtigheid, ruim 1 el boven 
het peil van den vloer, in de muren gestegen (1). 

«Derhalve van deze twee voorbeelden, gelegen zeer nabij elkan-
der, is het gebouw, dat het meest aan vochtigheid was blootgesteld, 
doordeasphaltlaag, het best daarvoor bewaard gebleven. 

«Men moet echter tevens vermelden, dat de muren van het huis, 
waarbij asphalt gebruikt werd, zijn zamengesteld, tot den begane 
grondsvloer, uit eene eenigzins vaste steensoort (molensteen) (2) en 

(1) Een soorljfeUjk voüi'l)eclil van onvoldocndlieid van ccracnt voor 
het besproken doel is opjjeteekend in dc n Transactions of the In-
stitute of British Architects.:» (Verhandelingen van het Instituul van 
Britsche Architecten.) 

(2) Dan is het nog al natuurlijk. — Dit metselwerk toch is van 
eene harde steensoort en trasmortel. De beste fransche molensteenen 
zijn zeer hard , zonder kalkdeelen, en hoofdzakelijk kiezelachtig. 

(Red.) 
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«en' mortel van besten water-kalk; — terwijl die van het andere 
huis gebouwd zijn met blokken gips, vereenigd met deze zelfde stof, 
ook in het fondament. Het is bekend, dat zamenstellingen in gips 

0 

de vochtigheid aantrekken, zelfs eer het salpeter zich vertoont, ge-
makkelijker dan muurwerk in mortel. Ik heb een voorbeeld gezien, 

el el 

waarbij de vochtigheid 1,20 tot 1,50 opsteeg in weinige dagen, in 
eene ligt gebouwde insluitingsmuur, gemetseld in gips of pleister, 
terwijl de muur in het water was aangelegd. 

«Er is alzoo veel grond voor, te besluiten, dat het middel, be-
proefd door den heer POLONCEAU, en waarvoor hij instaat, veilig in 
gebruik is. — Het verdient zelfs de voorkeur boven de voorziening, 
laatstelijk aangehaald, wegens de zuinigheid, daar de laag asphalt, 
volgens zijn voorstel, slechts vijf streep dik behoeft te zijn. 

«Ik betreur het, dat die ervaren Ingenieur niet opgegeven heeft 
de kosten der vierkante el van zijn mengsel. — Het door mij ge-
bruikte kost evenveel als het mengsel voor steenen vloeren, dat is 
ƒ 5 .50 tot f 5 .80 de vierkante el. 

«Om de vochtigheid te beletten op te dringen in begane gronds-
muren,is het gebruikelijk, hunne loodregte oppervlakten te verwen, 
ze te bekleeden met houtwerk of wel met platen van eenig metaal. 
Deze behoedmiddelen beletten, wel is waar, eenigzins de uitwase-
ming der vochtigheid in de vertrekken; doch wel verre van de 
opstijging er van uit den grond te stuiten, bevorderen zij die veeleer. 
Olieverw, aangebragt tegen de buiten oppervlakten van muren, is 
een zeker middel om de kamers van den beganen grond onbewoon-
baar te maken; daar dan de vochtdeelen, waarmede de fondamenten 
en aanleg van muren, gedurende den winter, zijn bezwangerd ge-
worden, niet meer door de werking der zon en de warme zomer-
lucht naar buiten kunnen uitwasemen, worden zij naar binnen 
gedreven. Indien beschotwerk of zinkbekleedingen aan de binnen-
zijde daartegen worden aangebragt, kan de vochtigheid, terwijl zij 
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al voortgaande zoodanige behoedmiddelen doet rotten of verzuren, 
tot de eerste verdieping opstijgen; inzonderheid, wanneer de muren 
met gips zijn gemetseld. Ik heb op het land voorbeelden gezien 
van muren, aldus behandeld, waarin de vochtigheid eiken win-

cl 

ter opsteeg tot 0 .70 boven den begane grond. Ter verhelping van 
dit kwaad, in een dier gevallen, bragt men eene zinkbekleeding 
tegen die muren, ter hoogte van eene el; het volgende jaar steeg de cl 
vochtigheid tot ongeveer 0,50 boven het zink; de zinkbekleeding 

cl 
werd daarop 0,50 verhoogd, en het volgende voorjaar was de 

ol cl 

vochtigheid zelfs deze nieuwe beschutting met 0,20 tot 0 ,50 
voorbijgegaan.—Deze feiten en waarnemingen'wettigen het besluit, 
dat het eenige middel om de vochtigheid het doordringen in de be-
ganegronds muren te beletten, bestaat in het, — tusschen twee 
lagen metselwerk, ter hoogte van den binnen grondslag,— aanbren-
gen van eene. veerkrachtige, matig indrukbare zelfstandigheid, 
welke voor de vochtigheid ondoordringbaar, niet vatbaar voor be-
derf en onoplosbaar zij; hoedanig zijn asphalt of jodenlijm, behoorlijk 
toebereid, — lood, tin, enz. 

«Gelijk wij vroeger reeds aanmerkten, is olieverw, buiten tegen 
• • 

de huismuren aangebragt, in bijna elk geval, eer schadelijk (niet 
opzigt tot de besproken zaak) dan anders. Zij behoedt zelfs de gips 
bepleisteringen niet; daar, — n a het aanbrengen der verw — eene 
soort van scheikundige ontbinding daarin plaats grijpt; in elk 
gedeelte des oppervlaks, aan den regen blootg'csteld, lost de nattig-
heid , die zich vestigt in de talrijke kleine reten en scheuren, welke 
in weinige jaren in de verwlaag ontstaan, het pleister op, en brengt 
zóó kleine kanalen voort, die spoedig grooter worden, en het opper-
vlak het aanzien doen verkrijgen, als of het door wormen was 

— Om dit kwaad te verhelpen, is het noodig, de 
muren, om de twee of drie jaren, te oververwen, hetgeen aanmer-
kelijke kosten zou veroorzaken. 

uitgevreten. 

l i s 

il 
• I • 
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«Het aanbrengen van verw op dunne lagen pleister heeft den 
schijn voor zich; maar niets kan aangevoerd worden, om hare aan-
wending op oppervlakten van hardsteen te regtvaardigen.» 

De schrijver betreurt het voorts, dat het forsche karakter der 
barrières van Parijs, onder anderen de barrière dltalie en die van 
S^ Dénis, op die wjze vermomd is. Hij merkt aan, dat laatstge-
noemde barrière, niettegenstaande het hulpmiddel, vochtvlekken 
vertoont, verscheiden vierkante ellen groot, zelfs in de boven-
verdieping. 

tt Het eenige dekkings- en behoedmiddel,» vervolgt hij, «dat 
mag worden toegelaten op het oppervlak van hardsteenen mu-
ren, is dat, hetwelk, door zijne onveranderlijke doorschijnendheid, 
geschikt is om het grein (gnin) de kleur, en het mat of de afwe-
zigheid van blinken van den steen voor het gezigt te behouden. 
Van alle bekende middelen schijnt mij de encaustische verwing het 
eenige te zijn, geëigend om aan die vereischten te beantwoorden, 
wanneer zij namelijk al de vörbeteringen in bereiding en aan-
brenging heeft ondergaan, waarvoor zij vatbaar is. Maar zal een 
vochtwerend middel, van welke soort ook, op de loodregte vlakken 
der muren uitwerking hebben, dan is het volstrekt noodzakelijk, in 
de eerste plaats te beletten, dat de vochtigheid van den grond door 
de muren opkome, en dan middelen te bedenken, waardoor het 
metselwerk volkomen gedroogd is, vóór de aanbrenging van de 
vochtwering op de loodregte oppervlakken» (1). 

In Mie zijn schilderijen op plafonds en op de bovengedeelten van 
muren beschadigd, en in enkele gevallen bijna geheel uitgewischt, 
door van boven indringende vochtigheid; — maar in een wel zamen-
gesteld gebouw, dat van tijd tot tijd goed nagegaan wordt, is gevaar 

t >1 
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daarvoor zoo weinig te (Jüchten, dat het naauwelijks noodig is, de 
aandacht er op te vestigen. — Intusschen was het dooreijpeleii van 
water uit pijpen, niet zeer lang geleden, oorzaak van de vernietiging 
van een geschilderd plafond in de Louvre (1). De mogelijkheid van 
zulke ongelukken kan er behoedmiddelen tegen doen bedenken, 
bij voorbeeld: asphaU bedekkingen in de bovengedeelten der 
muren, en boven versierde plafonds. De uitwerking van rookkana-
len of schoorsteenpijpen achter schilderijen, een kwaad van tegen-
overgestelden aard is mede zeer schadelijk. Het beste middel, om 
de warmte af te zonderen, is, een ledig te laten tusschen de pijp en 
de-achterzijde der baksteenen of tegels, waarop de schilderij wordt 
uitgevoerd, met gaten uitkomende in het vertrek, tot verzekering 
van den omloop der lucht. 

Er blijft ons nog over, de voorzorgen aan te duiden, die meer 
dadelijk noodzakelijk kunnen zijn, tot bewaring van schilderijen 
tegen vochtigheid er achter, hetzij de schilderijen worden uitgevoerd 
op het oppervlak van den muur zeiven, of dat zij, na de voltooijing 
des bouws er tegen worden aangebragt. 

Vooreerst, ten aanzien van fresco: het doorkomen van vochtig-
heid of van salpeter kan worden voorgekomen door eene ruimte te 
laten tusschen het vast metselwerk en het oppervlak der dunne bak-
steenen of tegels, waarop de mortel en intonaco voor de schilderij 
zal worden gelegd, of door een voor de vochtigheid ondoordringbaar 
mengsel of deklaag op den muur te strijken. In dit laatste geval kan 
het nog nuttig zijn, het oppervlak,—hetzij op of zonder de water-
digte laag, — tebekleeden met tegels, ten einde een goeden grond 
te erlangen voor den mortel en om de vochtigheid te helpen opslorpen 
en behouden, welke vóór en gedurende de uitvoering der fresco 

(L) (Geteekend) 11. JANNIAR, Architecta, (1) Op dit geval wordt later teruggekomen. 
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niinischoots tegen het oppervlak wordt aangebragt. Want hoe 
minder opslorpend of vochthoudend de grond is, des te spoediger 
zal de fresco droogen, en bij gevolg des te grooter de moeijelijk-
hcid der uitvoering zijn (1). Däär, waar het pleister en de intonaco 
dun gespreid zijn op een oppervlak van hardsteen, gelijk somwijlen 
plaats heeft, bij voorbeeld in de kerk te Asshi (2), kan de opslorping 
slechts uiterst gering wezen; maar men behoeft zich niet noodeloos 
aan de moeijelijkheden bloot te stellen, welke dat geval oplevert. — 
i\Ien kan echter aannemen, dat eene mortellaag van de gewone 
dikte, tegen een oppervlak aangebragt, waaraan zij zich goed kan 
vasthechten, een genoegzaam opslorpenden grond uitmaakt, daar 
fresco's zonder bezwaar op latwerk (lath) kunnen worden uitge-
voerd. Het is opmerkelijk, dat de best bewaarde fresco-schilderij in 

• • 
(1) Een grond voor fresco kan naauwelijks Ie opslorpend wezen, 

vermits het altijd mogelijk i s , hem eindelijk door aanhoudende be-
•vochtiging te verzadigen. 

(2) Aanteekeningen van den heer W I L S O N . Een naauwkeurig on-

derzoek van de vroegere Italiaansche ra uurschilderij en in verschil-

lenden staat van bewaring heeft doen z ien, dat zij in fresco be-

gonnen en in tempera afgemaakt zijn. (Zie PIETROESTENSE 5ecra^ico-

Suila Capellma äßgli Scrovegni nell' Arena di Padova, esuiFreschi 
di Giotto in essa depinti, Padova 1 8 3 6 ; — ook AGRICOLA , Alcune 
osservazioni Artistieke enz,, J?OMA, 1839 ; — vergelijk CENNINI, 
Trattato, della Pittura, 6% 58—64 . ) 

De aangeduide opmerking wordt bevestigd door de onderzoekin-

gen van den heer W I L S O N , en hij besluit daarom te r eg t , dat 

die praktijk in de eerste plaats een onvermijdelijk gevolg is ge-

weest van het schilderen op dunne intonacos, gespreid op hard-

steen , die niet lang genoeg vochtig konde blijven voor de voltooijing 

van een gedeelte der fresco van eenige uitgebreidheid. Naderhand 

kan men de wijze van in tempera af te werken, hoezeer niet nood-

zakelijk, uit gewoonte hebben blijven volgen; maar in het beste 

tijdperk der kunst , toen men behoorlijke fresco-gronden gebruikte, 

werd de tempera aangemerkt als een hulpmiddel, geoorloofd slechts 

in gevallen van ongeluk of vau bijzondere moeijelijkheden. 

m 

ê 
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de Campo Santo te Pisa (Orgagna's Triumfo della morte) op latwerk 
is uitgevoerd (1). 

]\Ien zegt, dat het aanbrengen van mortel en intonaco op eenen 
bepikten grond, in Lombardije zeer gewoon is. De koepel van St. 
Celso in Milaan, beschilderd door APPLVNI , is zoo voorbereid ge-
worden. De vochtwering bestaat uit pik en zand, ruw geworpen 
tegen het vaste muurwerk; hieraan hecht zich de er op aangebragte 
mortellaag zoo vast, dat, bij het afbreken van op die wijze bekleede 
muren, geene breuk immer plaats heeft tusschen de beide lagen (2). 
Maar in de onderstelling, dat dunne baksteenen of tegels worden 
aangewend, kunnen zij worden gelegd of ingedrukt in een' soort-
gelijken vochtwerenden grond, die volkomen alle nattigheid en 
salpeter van den vasten muur uitsluit. Het is noodig, het oppervla 
der tegels aan beide zijden ruw te maken, hetgeen het best kan 
geschieden vóór dat de klei gebakken wordt , ten einde de vaste 
aanhechting der zachtere lagen te verzekeren (5). 

Men kan tegenwerpen, dat salpeter tot het oppervlak kan door-
komen, zelfs door eene enkele laag baksteenen of tegels. De 
voorzorg te Munchen in het algemeen daarbij genomen, i s , om 
baksteenen te nemen, die goed, gelijktijdig en gelijkmatig gebrand 
zijn. Wanneer des niet te min het salpeter tevoorschijn komt, kan 
men het wegruimen, door het oppervlak herhaaldelijk te wasschen. 
Hierbij dient aangemerkt te worden, dat te Mnnchen geene vocht-
wering wordt aangebragt, achter de platte baksteenlaag, of achter 
den mortel; men acht er zulke voorzorgen overbodig, en mits de 

(1 ) Mededeeling van den heer ORSEL. 
(2) Mededeeling des heeren AGLIO. 
(3) De tegels en pijpen, gevonden onder de overblijfselen derRo-

meinsche Villa te Woodchester, waren op die wijze getand. Lyson 
(als boven.) Door VITRÜVIUS flib. 7 , c. 4) wordt aanbevolen, de 
tegels te wi t ten, alvorens den mortel er op te brengen, ten einde de 
aanhechting er van te verzekeren. 
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vordering der vochtiglieid in liet lood geheel afgesneden is, kunnen 
zij misschien , als in geen geval noodig worden beschouwd. 

Eenige uitstekende Fransche scheikundigen hebben in de laatste 
jaren hunne aandacht gevestigd op middelen, geschikt tot wering 
van vochtigheid van het binnen oppervlak van muren, die niet op 
de \Toeger aangeduide wijze, beschut zijn boven de fondamenten. 
Het volgende is eene vertaling van eenige aanmerkingen over dat 
onderwerp door de heeren D'ARCET en ÏUÉNARD (1) . De door hen 
gedane nasporingen werden in 1 8 1 5 begonnen, toen de heer GROS 

ondernam, den koepel der kerk van St. GENOVEVA (destijds het 
Panthe'on genaamd) te schilderen. 

«Het oppervlak des koepels was vooraf toebereid geworden gelijk 
een (primed cloth) geverwd doek; nadat de steen met eene sterke 
lijmverw gedekt was, werd deze gedekt meteen' grond van witlood 
en opdroogende olie. 

«Vreezende, dat die verwing niet vast genoeg mogt zi jn, kwam 
de heer GROS ons raadplegen. Wij aarselden niet te verklaren dat 
zij ons verre van veilig toescheen. Wi j merkten aan , dat de voch-
tigheid met der tijd zou kunnen werken op de verwlaag, en dat 
eene scliilderij, uitgevoerd op eenen dusdanigen grond, in dat geval 
veranderen zoude. 

«Weldra kwamen wij tot het besluit, dat het noodzakelijk was, 
vooreerst den steen zoo diep mogelijk te verzadigen met eene vet-
tige zelfstandigheid, door warmte vloeibaar gemaakt, en welke, 
vastwordend bij het bekoelen, de poriën van den steen zou sluiten. 
Wi j werden in die meening versterkt door het voorbeeld der ouden, 
die somtijds de muren, welke zij wilden beschilderen, daartoe be-
streken met was; en wij werden er toe gebragt, eene dekking te be-

. . f (1) DE V emploi des corps gras, comme hydrofugCf dans la peinture 
sur pierre et sur plâtre, etc. par M. M. D ' A R C E T et T H É N A R D . — 

Paris 18'28. 
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proeven van was en lijnolie, door goudglid opdroogend gemaakt. 
i>'a eenige proeven op steen , gelijk aan dien des koepels, zijn wi j 
er toe geraakt, de voorkeur te geven aan eene menging van een deel 
was en drie deelen lijnolie, gekookt met een tiende gedeelte van 
haar gewigt aan goudglid. De opslorping had gemakkelijk plaats 
door middel van warmte, en de vloeistof drong door in den steen, 
6 tot 12 streep diep. Bij het verkoelen verkreeg het mengsel vast-
heid, en in zes weken of twee maanden werd het hard. 

«Na die proeven stelden wij voor, dezelfde middelen op den 
koepel aan te wenden, waarbij de bewerking moest zijn als volgt: « 

«Het oppervlak moest eerst worden afgeschrapt, ten einde de 
geheele verwbedekking weg te krijgen en het muurwerk schoon te 
maken; voorts moest het geheele oppervlak door middel van een 
draagbaar fornuis wwden verwarmd, — gedeelte voor gedeelte,— 
(ongeveer eene el vierkant te gelijk) en de mastiek of menging bij 
eene warmte van 100 graden (1) met groote borstels worden opge-
bragt. De eerste overstrijking ingetrokken zijnde, moest er eene 
tweede worden opgebragt, en zoo voorts, tot de steen niet meer 
zou opslorpen. Om deze opslorping te bevorderen, zou de steen 

« 

herhaaldelijk worden verwarmd, naar gelang zijner poreusheid. 
In ieder geval moest de warmte zoo groot mogelijk zi jn , doch niet 
groot genoeg, om de olie te verkolen. Eindelijk, wanneer de steen 
tot eene zekere diepte verzadigd, en het opper\lak glad en droo 
was, zou het worden overstrekenofgeverwd met witlood, gemengd 
met olie, en daarop zou de schildering worden uitgevoerd. 

«Ons plan werd aangenomen, en daardoor werd de heer GROS 

in slaat gesteld, een nieuw meesterstuk voort te brengen, dat geene 
andere verandering kan ondergaan dan die, welke lucht en licht 
mogen veroorzaken. 

(1) Honderddeelige schaal. (Red,) 
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«Druppels water, als dauw, die iederen morgen de geheele 
oppervlakle des koepels bedekten, verontrustten aanvankelijk den 
umstenaar. Wi wisten echter, dat daarvan niets te duchten 
was ( i) ; de druppels verschenen cn verdwenen zonder het minste 
nadeelige gevolg, en een proeftijd van vijftien jaren heeft nu alle 
bekommering dienaangaande weggenomen.» 

Daarop volgt een brief van den baron GROS , bevestigende, dat 
zijn werk gedin'cnde vijftien jaren geene verandering had onder-
gaan. Vervolgens zegt de memorie, dat de vier pendenticven in 

4 

diezelfde kerk, beschilderd door GÉRARD, op eene gelijksoortige 
wijze waren voorbereid geworden. In dit geval was de steen zoo 
lard, dat men het mengsel niet meer dan drie streep er in kon 

doen dringen. Niettemin was de uitkomst zeer voldoende. Deschi 
dering door GROS werd , gelijk reeds gezegd is, in 1 8 1 5 begon-
nen; naar een onderzoek, dat onlangs omtrent haren toestand plaats 
vond, heeft men bekend gemaakt, dat.men haren staat deugdelijk 
en schijnbaar onveranderd had bevonden (2). 

Voor gewoon gebruik kan hars in stede van was genomen 
worden; dan moeten de bestanddeelen z i n : een deel olie met 

' V 

het noodige goudglid, en twee of drie deelen hars. i\Ien heeft dit 
mengsel met een goed gevolg, met behulp van warmte gebezigd, 
om binnen-zi den van muren te behoeden teî 'en vochtii^hcid. Men 
voegt hierbij een merkw^aardig voorbeeld zijner goedgelukte aan-
wending, verhaald in hetzelfde gedenkschrift. 

(1) liet kon niels anders zijn als de verdikking der dampen, 
di'ijvende in de lucht binnen het gebouw. 

(2) Noten van den heer V^^ILSON. Een schrijver in de uRevue de 
VArcldlecturedie een groote voorstander is van fresco en van 
inbranding (encaustic) meldt, dat dit werk van GROS in sommige 
zijner deelen eenige verandering heeft ondergaan; maar als dit waar 
is, kan het een gevolg zijn van dc gebezigde kleuren, en bestaat er 
geene noodzakelijkheid, het toe te schrijven aan falen van den grond. 
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^Twce vertrekken van den beganen grond der Sorbonne liggen 
aan de Oost- en Zuidzijde eenige ellen lager dan de grondslag der 

f 

naburige huizen. De muren der beide vertrekken aan die zijde zijn 
doortrokken van salpeter. Eenige jaren geleden, achtte men het 
raadzaam, ze te bekleeden met pleister aan die zijde, in de hoop, het 
salpeter naar buiten te drijven; maar dit drong door het gips, kwam 
op zijn oppervlak weder te voorschijn, en bragt zoo veel vochtig-

% 

beid voort, dat het pleister in ontbinding geraakte, en de plaats 
onbewoonbaar werd , zelfs in den zomer. Ons middel werd in die 
kamers op de volgende wijze beproefd. Een mastiek werd ver-
vaardigd , bestaande uit een deel lijn-olie, gekookt met een tiende 
van haar gewigt aan goudglid, en twee deelen hars. Deze laatste 
werd gesmolten in de met goudglid gemengde olie, op een behoor-
lijk geregeld vuur, in een gegoten ijzeren pot. De bestanddeelen 
zwollen daarbij in het begin aanmerkelijk o p , doch zoodra de smel-
ting volbragt was , hield zulks op; het mengsel liet men dan be-
koelen , om het bij gebruik weder te verwarmen. Wegens de plaats 
hebbende opzwelling, is het noodig de hars langzaam en met stuk-
ken in de olie te doen oplossen; anders loopt deze over. Daar 
de muren zeer nat waren, was het noodig, ze eerst door middel 
van een draagbaar fornuis te droogen. Het fornuis, waarvan wij 

ci el 
gebruik maakten, was ongeveer 0 ,5 breed en 0,4hoog, waar-
mede wij een oppervlak, groot 0,6 tot 0,7 vierkante el, in eens 
konden droogen. Het fornuis had twee ringen aan zijnen achter-
bovenkant, dienende, om het te hangen aan eene waterpasse ronde el 
staaf, lang ongeveer 1,6. De einden dezer staaf rusteden in kee-
pen, gemaakt in de achterzijde van twee loodregt gestelde planken, ol 
ongeveer 1 ,5 van elkander, en vereenigd door twee bindlatten, 
eene boven en eene onder. Deze planken, die met hare bindlatten 
een draagbaar geraamte vormden, waren-bijna zoo lang, als de 

el 
xamers hoog zijn (ongeveer 5.25); zij waren opgesteld op eenen 
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geschikter! afstand van den muur. Het fornuis (1) was voorzien 
van twee handvatsels, door welke men het gemakkelijk langs de 
ijzeren staaf, waaraan het hing, kon verschuiven. 

'ö cUit deze beschrijving zal men de bijzonderheden der verrigtin 
zelve gemakkelijk begrijpen. De toestel werd gezet tegen over een 
bepaald gedeelte van den muur, tot dat de mastiek daarop was ge-
bragt. Het mengsel, op die wijze achtervolgens opgebragt, vormde 
acht waterpasse banden, elke hoog als het fornuis, en lang als de 
muur. De werkheden begonnen, met het pleister goed te droogen (1). 
Later werd het nogmaals verwarmd, gedeelte voor gedeelte, ten 
einde de indringing der mastiek mogelijk te maken, gelijk in het 
voorschreven geval. Het bovengedeelte des muurs werd eerst afge-
werkt. Zoodra een zeker gedeelte van den muur genoegzaam ver-
warmd was, werd het fornuis verschoven, langs de staaf, waaraan 
het h ing, tot een volgend gedeelte van denzelfden band, en terwijl 
men het tweede gedeelte droogde, werd het eerste bestreken. Maar 
als de muur niet spoedig genoeg het strijksel opslorpte, werd het 
fornuis in zijnen vorigen stand terug gebragt, en gesteld op eenen 
geschikten afstand van het oppervlak. Hierop maakten zich spoedig 
vele luchtblazen los, en de opslorping vond in zeer korten tijd 
plaats. De mastiek werd onophoudelijk gestreken, tot dat de pleister 
er niet meer van opnam; vijf dikke lagen werden geheel opgeslorpt; 
de zesde slechts gedeeltelijk , en vormde op het oppervlak een ligt 

lazuursel, dat na eenigen tijd zeer liard werd. De bovenste band O d 

(1) Het fornuis, verwarmer of cauterium was gemaakt als een 
gewone vuurhaard met slaven, uitgenomen dat het voorzien was van 
een half gesloten deksel, lot heschulting van het plafond tegen de 
hiUe. Een dusdanig fornuis kan worden aangebragt door middel van 
een'langen stok, bevestigd aan zijne achterzijde, in slede van aan 
eene slaaf te worden afgehangen. 

(2) De schrijvers berigten, dat eene warmte van 120 graden (hon-
derddeelig) ongeveer, de grootste is die de pleister goed verdraagt; 
bij 145 graden ontbindt zij zich. 
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otafdeeling gedekt zijnde, werden de staaf en het fornuis ongeveer 
el 

0 . 5 lager gesteld, en het overige van den muur werd, op de-
zelfde wijze, in achtereenvolgende banden afgewerkt. De kosten , 
zonder tijd noch arbeid te rekenen, bedroegen ongeveer 55 
cents de vierkante e l ; op hardsteen zouden zij minder bedragen , 
omdat de opslorping, en derhalve ook het verbruik van materialen 
geringer zou zijn. 

«De pleister werd in zeer korten tijd hard; het is niet mo-
gelijk er een indruk op te maken met den vinger of den nagel. 
Op twee plaatsen was de pleister te warm gemaakt; die plaatsen 
werden weder gepleisterd. Waar het salpeter zeer overvloedig i s , 
dringt het mengsel slechts met moeite in; in dit geval is het nood-
zakelijk , de pleister te vernieuwen. De bewerking slaagt altijd 
volkomen op nieuw en droog stucco. 

üEen ander en misschien het beste middel, wanneer de muren 
sterk met salpeter bezwangerd zijn, is, om er de pleister af te 
nemen, het oppervlak van het muurwerk op te beitelen, de voegen 
goed digt te maken, en voorts met het mengsel te bestrijken.» 

Een soortgelijk middel om steenbevloeringen droog te maken 
wordt verder omschreven, en de schrijvers bevelen, als eene voor-
bereiding voor het schilderen in olie-verw, het verzadigen van de 
pleister op plafonds met was en olie, met goudglid gekookt. Dit 
mengsel, merken zij aan, dringt zoo diep in gips, dat geen vochtig-
heid van het ligchaam des muurs of van het gewelf de pleister 
ontbinden kan, het wordt eindelijk zoo hard, dat men gebroken 
hardsteenwerk heeft kunnen herstellen, door eerst het stucco naar 
de mallen te vormen en het daarna te verzadigen. De schrijvers mel-

en verder, dat een plafond in de salie des aniiques, in de Louvre, 
beschilderd door BARTIIELEMY in 1801, vernietigd werd in 1820, 
door hel doorsijpelen van water van boven; zij merken aan, dat als 
het gips of de pleister des plafonds op de boven omschreven wijze 
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ware voorbereid geworden, de schildering nu nog zoude beslaan, 
«De boven gemelde praktijken,» voegen zij daarbij, «kunnen wor-
den aangewend, om vochtiglieid van beganegronds vertrekken te 
verdrijven, en yan cellen in gevangenissen; om regen- en water-
bewaar-bakkcn waterdigt te maken; om vazen van pleister geschikt 
te maken tot bevatten van vloeistoffen, en, onder vele anderever-
schillende gebruiken, om onderaardsche lokalen in te rigten om er 
graan in te kunnen bewaren gedurende een' onbepaalden tijd» (1). 

Bij de toebereiding van muren tot het encaustiscb schilderen, 
wordt het oppei^ak van het steenwerk eerst verwarmd op de boven 
beschreven wijze, en vervolgens zoo diep mogelijk verzadigd met 
was, opgelost hetzij in vlugtige was-olie, in lavendel-olie of in 
herhaaldelijk met water gedistilleerde terpentijn-olie. 

Mögt het wenschelijk worden geacht om den mogelijken uitslag 
van vochtigheid uit een muur van gebakken steen, waarop een fresco 
moet worden geschilderd, te beletten, dan moet het oppervlak van 
het metselwerk met een vochtwerend middel gedekt worden. Het 
mengsel kan worden gesmolten op de boven beschreven wijze, of 

é i 
zij kan in eenig ligchaam worden aangebragt; in het laatste geval 
moet haar oppervlak zoodanig ruw gemaakt worden, dat de mortel 
zich er goed aan kan hechten; indien echter de mortel alleen niet 
genoegzaam opslorpend mögt worden geacht, kunnen tegels, die 
men volkomen aan de vochtwering kan doen hechten, tusschen 
haar en den grond, op welken de fresco uitgevoerd is, worden 
aangebragt. 

(1) Zie over dit onderwerp: {{Note sur la constructio7i ct l'emploi 
des Silos dans le Nord dc la France, par M . D 'ARCET, membre de 
l'Institut etc. Inséré au recueil de la société Polytechnique,» Avril 1841. 
In deze bewaarplaatsen voor koorn, wordt het graan gedroogd, en 
zelfs de gekorven diertjes, die er in mogen schuilen, worden door 
een vernuftig middel gedood. Eene teekening tot toelichting is ge-
voegd bij de beschrijving. De bestanddeelen van eene menigte vocht-
werende mengsels worden in dezelfde memorie opgegeven. Blz. 4» 
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Op een oppervlak van hardsteen, bij voorbeeld, op dc muren van 
Westminster Hall, —aannemende zelfs, dat de mortel zich aan den 
gehouwen steen kan hechten, —zou de geringe opslorping, die 
kan plaats hebben, misschien de uitvoering der fresco bezwaarlijk 
maken. Dit kan gemakkelijk uitgemaakt worden, door proeven te 
nemen op steen van soortg-elijke hoedanigheid. De steen gebruikt 
voor de nieuwe Parlementshuizen komt zeer nabii overeen met den 

t 

gehouwen steen van Westminster-Hall. Mogt de mortel ongeschikt 
bevonden worden, dan wordt het noodzakelijk, tegels tegen het 
muurwerk aan te brengen, hetgeen door middel van verschillende 
cementen, op eene geheel voldoende wijze kan worden gedaan; 
aldus voorbereid zou dit oppervlak genoegzaam opslorpend wezen. 

Bij de toebereiding van een' muur in ruw* gehouwen steen voor 
encaustische of olie-schildering, ontmoet men geene zwarigheid. Het 
oppervlak den steen moet na het goed digtstrijken der voegen 
warm gemaakt, en dan zoo diep mogelijk verzadigd worden, met 
eene menging, soortgelijk aan de boven beschrevene. Het cement, dat 
men te Parijs somwijlen tot dat einde gebruikt, is de «cement de 
Dihl,» zamengesteld uit schilfers van het buiten oppervlak van 
vuurvasten baksteen, gestampt of gemalen en gemengd met olie (1). 

(was (jeteekeml) C . E . E A S T L A K E 

Secretaris. 

r 

(1) De heer D'ARCET zegt (note sur la construction et l'emploi 
des Silos, blz. 3) dat de bestanddeelen daarvan zijn medegedeeld. 
iMen heeft aangemerkt, dat , daar het cement van DmL, aange-
wend om de voegen te stoppen, de mastiek gedurende de boven 
omschreven bewerking niet kan opslorpen op gelijke wijze als de 
sleen zelf zulks doel, de voegen somwijlen op hét oppervlak der 
schilderij, door eene geringe verandering der linten, zigtbaar wor-
den. Dit kon worden voorgekomen door de voegen eenvoudig met 
pleister te sloppen; men kan zich dan op de mastiek verlaten, om 
daaraan, zoowel als aan den steen, de vereischte vochtwerende boe-
danigheid le geven, waardoor dat oppervlak geheel gelijksoortig 
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wordt , terwijl de bewei'king de pleister genoegzame hardheid doei 
verkrijgen. Als de voegen digt z i jn , is de zwarigheid nog gerin-
ger. De vasle aanhechting van verschillende vochtwerende cemen-
ten aan mortel of tegels moge ze verkieslijk doen voorkomen, in 
alle gevallen, waar het wenschelijk is vochtigheid af te snijden 
achter schilderijen, uitgewerkt op muurwerk. "Wij geven hier de he-
staoddeelen op van eenige dier cementen. De menging van olie en 
kalk» aanbevolen door VITRÜVIÜS (lib. 7 , c. 4) als een cement, ge-
schikt om vochtigheid van steenen vloeren te weren, is dikwerf door 
de nieuweren als eene nieuwigheid ingevoerd. Men zegt dat H A M E -

LiPf's mastiek eveneens is zamengesteld. (Gwilt's Encyclopccdia of 
Architccturc, blz. 5 0 9 . ) De mastiek van LORIOT, volgens laatstge-
noemden schrijver de zelfde, is , volgens BISTON (manuel du chau-
fournier, Paris 1828) enkel een zamenstel van kalk en gestampte 
pannen of tegels zonder olie. De menigvuldige beslanddeelen van de 
Maltha der ouden, <xres omnium tenacmima et duritiam lapidis ante-
cedensn {de vasthoudendste aller zaken (cementen) en in hardheid 
steen overtreffende,) worden opgegeven door PLINIUS (lib. 36 , c.) 
Verschillende mengingen onder dezelfde benaming worden door de 
Italianen gebruikt, zuo als kalk gebluscht in ossenbloed, het geheel 
doormengd met gestampte pannen en ijzervijlsel {BISTON als boven.) 
De mastiek van VAÜBAN is zamengesteld uit fijn gestampte tegels, 
kalk 

en lijn-olie. (BISTON als boven.) De mastiek van Tunis, die 
men in dat rijk gebruikt, om regen- en waterbakken te bekleeden^ 
en die gezegd wordt , dezelfde te z i jn , als die gebruikt werd voor 
de oude regenbakken van Carthago, is zamengesteld uit houtasch, 
kalk en fijn zand; hare bijzonder goede hoedanigheid is het gevolg 
van aanhoudende bewerking en bebouwing gedurende verscheidene 
dagen, terwijl olie en water bij de bestanddeelen gevoegd worden 
in kleine hoeveelheden af;visselend. De goudglid masliek (Zie Chinm 
de Thènard, V, 2 ) en de mastiek van CORBEL zijn ook zamengesteld 
gedeeltelijk uit olie (heizelfde werk.) Een cement van ka!k, lijn-olie, 
witlood en zand wordt aanbevolen door MERIMÉE (De la Peinturca 
VHuiiet blz. 247.) Verscheiden dezer cementen hechten zich zeer vast 
aan de gladste oppervlakken; de onlangs geoctroijeerde «stucco 
schilderij-cement» van de heeren Jou^s EN COMP. hecht zich vast 
aan glas. 
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BESCLLRTJVIISG D E R G E O C T R O I J E E R D E S T O O M H E I 

VAN JAMES NASMYTH (1). 

Overgenomen uit de : Papers on Subjects connected with the Duties 

of the Corps of Royal Engineers, 

(Opstellen over onderwerpen in verband staande met de dienst-

verrigtingen van het Korps Koninklijke Ingenieurs.) 

Deel V m , 1845. 

Alvorens er toe over te gaan, deze uitvinding te besclirijven, 
is het dienstig eenige voorloopige aanmerkingen te maken, 
strekkende tot toelichting van het onderwerp, door hel voorname 
verschil te doen uitkomen, hetwelk, ten aanzien van het beginsel 
van werking, bestaat tusschen het oude en dit nieuwe stelsel van 
paalheijen. 

Ofschoon de mechanische kracht, uitg-edrukt door 2Ned. pond, be-
wegende met eene snelheid van 2000 el in de seconde, leerstellig 

(1) In het Civil Engineer and Architect*s ]ourm\ van October 1848, 
vindt men de volgende verklaring van den Ingenieur ROBERT S T E -

PUENSON, omtrent de Stoomhei van NASMYTII. 

«NASMYTU'S Stoomhei, is voor eenigen tijd gebruikt tot hel be-
heijen der paalfonderingen van de hooge brug (High-level-bridge) 
te NeW'Castle tipon Tyne, en van de Viaduc over de rivier Tweed 
bij Berwick, Hare werking was zeer voldoende. De indrijving der 
palen heeft eene grootcbezuiniging opgeleverd, en ismeteen merk-
waardigen spoed geschied, terwijl de gewone wijze van heijen hier 
onvoldoende zou zijn geweest. 

Ik beschouw dit werktuig als eene der belangrijkste en het hoogst 
te waarderen hulpmiddelen, welke in de laatste tijden voor de uit-
voering van groote werken zijn uitgedacht. 

24 Great George Street 
Westminster 2 Mei 1848, 

(Get.) ROBERT STEPHENSON. 
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sprekende, gelijk is aan die, uitgedrukt door 2000Ned. pond,gaande 
met eene snelheid van 2 el in de seconde, ondervinden wij evenwel 
in de praktijk, dat de stooten, aan een weerstand biedend ligchaam 
gegeven, door die theoretisch gelijke krachten zeer verschillende uit-
werkselen hebben. 

Gaan wij na, welke uitwerking elke slag zou hebben, als men 
trachtte, door zulke (theoretisch) gelijke krachten een' paal in den 
grond te drijven. 

De uitwerking van den stoot van een ligchaam, wegende 2 Ned. 
pond, bewegende met eene snelheid van 2000 el in de seconde, op 
den kop eens paals, zou wezen, dat, in stede van hem in den grond te 
di'ijven, de stoot hem van boven tot beneden aan splinters zou slaan, 
terwijl hij den paal niet merkbaar doet zakken; daarentegen zou 
een slag, aan hetzelfde voorwerp gegeven, door eene massa, 
hebbende een gewigt van 2000 pond, bewegende met eene snel-
leid van 2 el in de seconde, terwijl hij aan den kop des paals geen 

cl cl 

de minste schade toebrengt, hem misschien 0,13 tot 0,20 diep 
in den grond drijven, met eiken achtcrvolgenden stoot. 

De vraag doet zich als van zelf voor: hoe komt het, dat zulke 
uiterst verschillende gevolgen veroorzaakt worden door-krachten, 
die men (leerstellig) gelijk noemt? Het antwoord is: dat, als wi, 
verlangen de beweging van een ligchaam aan een ander ligchaam, 
dat in rust is, mede te deelen, zoo geen genoeg-zame tijd wordt ge-
laten tot voortplanting der hoeveelheid van beweging door de ge-
heele massa van het gestoten wordend ligchaam, dan eene vernielende 
werking in stede van beweging wordt te weeg gebragt; — het 

2 7 
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geslagen ligchaam zal niet van de plaats wijken, maar gescheurd en 
tot splintei^ of brokstukken, naar den aard der stoffe, verbrijzeld 
worden.—In het andere geval, dat is, als de grootere massa beweegt 
met eene mindere snelheid (bij voorbeeld 2000 Ned. pond, 2 el in de 
seconde) wordt e r , uithoofde juist van die geringe betrekkelijke 

M 
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snelheid, tijd genoeg gelaten voor de mededcehfig des stoots aan 
de geheele massa van den paal, welke alzoo in de rigting van den 
slag wordt voortgedreven. Een paal, zoo geheid, zakt spoedig in 
den grond, zonder door het gebezigde middel te worden bescha-

« 

digd; eenvoudig, dewijl in dat geval,, de benoodigde hoeveelhéid 
van beweging wordt aangewend, in een' tot verrigting van de 
verlangde dienst geschikten toestanc. 

3 

Daarnaar kunnen wij besluiten, dat de toestand van bewegende 
kracht, geëigend voor het heijen van palen, omgekeerd moet zijn 
van dien, waarin de kracht zich bevindt bij den slag van een kanon-
kogel in zijne vlugt, welke toch, hoewel eene zeer groote hoeveel-
heid van beweging in den slag is bevat, niet momentum of kracht 
is in een staat, geschikt om eene zoodanige massa als een houten paal 
is, voor te duwen; gelijk boven gezegd is, zou kracht van die 
soort den paal niet merkbaar indrijven, maar hem verbrijzelen. 
Tot paal-heijen dienen wij krachten aan te wenden in eenen 
toestand, omgekeerd van dien eens kanonkogels in zijne vlugt, te 
weten: in stede van eene geringe massa ijzer, met eene zeer groote 
snelheid bewegende, moeten wij eene groote massa of een blok ijzer 
bezigen, vallende op den kop des paals met eene matige snelheid, 
en het gebrek aan snelheid vergoeden door spoedige opvolging der 
slagen. Deze vereischten zijn in een' hoogen graad van volmaakt-
heid vereenigd in de stoomhei, welke wij nu zullen beschrijven. 

De voornaamste nieuwigheid dier uitvinding bestaat vooreerst 
in de regtstreeksche wijze, w a a r o p de veerkracht van den stoom 
van hooge drukking wordt dienstbaar gemaakt tot ligten van een 
blok ijzer, welks herhaalde val den paal in den grond doet za 
ken , en ten andere in de eigenaardige wijze, op welke men het 
grootste gedeelte van den toestel doet dienen of medewerken, om 
den paal neêr te dringen. Deze uitkomst wordt verkregen door het 
bedoelde gedeelte vast te zetten op den kop des paals, in welken 
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stónd hel de uitwerking der slagen aanmerkelijk vergroot, door het 
meerdere doode gewigt van den toestel, waarin ook begrepen is dat 
van den hamer of het blok, terwijl het geheel met den paal zakt. 
cr I edurende dat hij onophoudelijk in den grond Avordt gedreven. 
Door de vereenigde werking dier beide invloeden, te weten de 
slagen van het ijzeren blok, en het doode ge\Aigt van den geheelen 
toestel, worden op die wijze, ten aanzien eener spoedige heijing, 
uitkomsten verkregen, welke eene opmerkelijke tegenstelling ople-
veren met die van het oude stelsel. 

Door te verwijzen naar de platen, zullen wij in staat wezen de 
algemeene inrigting en werking van dit nieuwe werktuig in hare 
bijzonderheden, naauwkeuriger te omschrijven. 

Fig. I stelt een' algemeenen opstand van den geheelen toestel 
voor, gelijk het is opgerigd en gebezigt wordt ieDevonprt, bij den 
bouw der kistdammen voor het groote stoom-dok, hetwelk de ad-
miraliteit er wil doen maken. De toestel bestaat uit een' cilinder (A), 
waarvan de zuigerstang, door den bodem uitkomende, verbonden is 
aan een blok (B) van gegoten ijzer, wegende2340Ned. pond (1), het-
welk werkt als de hamer of ram der hei; — deze hamer wordt in 
zijne rijzende of dalende beweging geleid, doordien hij schuift in eene 
kast van geslagen ijzer (C), aan wier ondereinde bevestigd is een ge-
schikt schuiftoestel met aanslag, ten einde den geheelen bloktoestel 
(A, B, C) te kunnen doen steunen op, of gedragen worden dooreenen 
kraag of aanslag, aan den kop despaalsbevestigd in dier voege, dat, 
terwijl die kop de slagen van den hamer (B) ontvangt, het geheele 
gewigt van (A, B, C) aanhoudend strekt, om den paal in den grond 
te drukken, waarom gedurende het heijen de ketting (E) slap wordt 
gekiten. Nu wordt stoom van de vereischtespanning ingelaten in den ci-
linder (A) doormiddel van stoombuizen(a,a,a)(vanmetaalofijzer)met 

(1) Engelsch 50 c. w. t. (centenaar.) 
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geledingen, dienende om den stoom over te brengen van den ketel (E), 
welken stand ook A, B, C ten zijnen opzigte mogen hebben. Zoodra 
de stoom in den cilinder vloeit, wordt het blok (B) een weinig meer 
dan 9 palm (1) opgeligt, op welke hoogte den toevoer van stoom 
afsnijdt, en oogenblikkelijk dien, welke gediend heeft om den zuiger 
en den daaraan bevestigden hamer te ligten, laat ontsnappen; deze 
werking wordt onmiddellijk opgevolgd door den val van het blo 
(B) op den kop des paals, die door dezen krachtigen stoot dadelijk 
zoo diep in den grond wordt gedreven, als de gesteldheid van 
dezen toelaat; met den paal zakt de geheele toestel (A, B, C), 
welke werking bij iederen slag wordt herhaald, en daar de stoom 
wederom wordt ingelaten op het oogenblik, dat de slag gegeven 
i s , vordert de arbeid met de krachtdadigheid en den spoed, 
die de werking van dit hei-tuig bijzonder kenmerken. De ge-
wone snelheid van arbeiden is van tachtig slagen in de minuut, 
en het gevolg van dusdanige krachtige werking is, dat de paal 
in weinige minuten tot de bepaalde diepte gedreven wordt. Is 
zulks geschied, dan wordt het windwerk (G), dat bewogen wordt 
door middel van een' kleinen cilinder, geplaatst onder den ketel 
en bewerkt met den bespaarden stoom, in werking gebragt, en 
daarna het geheele werktuig voortbewogen tot de plaats, waar de 
volgende paal moet worden geslagen; en aangezien deze daar reeds, 
o-edurende het heiien van den voorgaanden, door middel van het 
O tl w 

touw aan den kaapstander, opgeheschen en afgehangen is, wordtin 
dat opzigt geen tijd verloren. De toestel A, B, C wordt door middel 
van het windwerk G, opgewonden en geplaatst op den kop van 
den volgenden te drijven paal. De ketting (E) wordt dan weder slap 
gelaten, zoodat het geheele gewigt van (A, B, C) (van bijna 3390Ned. 
pond (2)) op den kraag van den paal komt te rusten. Daarna wordt 

(1) Engelsch 3 voet. 
(2) Engelsch 5^ ton. 
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de stoom weder onder den zuiger gebragt, en het hameren begint 
nogmaals met de noodige snelheid, en de paal wordt neergeslagen, 
terwijl de hamer hem volgt gedurende dat hij zakt, en niet ophoudt 
zijne forsche slagen toe te deelen, tot de paal de vereischte diepte 
bereikt heeft. Gelijk de toestel is afgebeeld in fig. I, is het opge-
steld op een plankier, en rolt op twee ijzeren sporen van paal tot 
paal. Het bovenstel van het plankier kan ook worden vooruitbewogen 
in de rigting G P , zoodat eene dubbele rij palen geheid kan worden 
op eiken afstand, van de eene rij tot de andere, in de rigting O P , 
minder bedragende dan 5 el (1), derhalve ook aan elkander slui-
tende naar gelang der behoefte. Er is daarvoor geene andere 
grens dan de breedte van het plankier in dè andere rigting. De 
geheele machine is inderdaad te gelijk een zelfwerkend hei-tuig en 
eene locomotief. 

Het is niet ondienstig, op te merken, dat de inrigting (C) aan 
het ondereinde der leidings-kast, een mondstuk heeft, zoodanig 
zamengesteld, dat het den paal kan vastgiijpen, in dier voege, dat 
hij een deel, als het ware , uitmaakt van het werktuig. Op die een-
voudige wijze wordt de paal belet te draaijen en af te wijken van 
den juisten loodregten stand, dien hij aanvankelijk h a d , daar hij 
gedurende den tijd, dat geheid wordt, een deel van den toestel uit-
maakt. De toestel (A, B, C) wordt zeker geleid, gedurende deza 
king, door de daaraan verbonden grijparmen, die de rigtsporen 
omvatten, bevestigd op de staande houten leiders, langs welke hij 
gli jdt , naar mate de paal in den grond raakt. 

Het geheele werktuig is ingerigt, om te kunnen worden overge-
plaatst in een pont of gi^oote bark, ten einde in eene rivier of in 
zee, naar omstandigheden, palen te heijen. 

Door te verwijzen naar de figuren 2 en 5 , zal ik de werkin«-

(1) Engelsch 10 voet. — Eigenlijk 3,048 el. 

5 1 

kunnen beschrijven van de bijzonderheden van den toestel, aange-
duid op figuur I met A, B, C, terwijl dezelfde letters dezelfde deelen 
merken. 

In figuur 2 ziet men uit den ouderlingen stand der deelen, dat 
zoo op het oogenblik een slag gegeven i s , en volgens den stand der 
stoomklep op dat tijdstip, begint de stoom weder onder den zuiger 
in te stroomen; hierop volgt dadelijk het ligten van het hamerblok 
door den zuiger en de stang, waaraan het verbonden is. Zoodra 
het de hoogte bereikt, aangewezen in figuur 5 , komt de bovenkant 
van den hamer in aanraking met den hefboom (X) der stoomklep, 
dien hij opligt, en te gelijkertijd niet slechts allen verderen toevoer 
van stoom tot den onderkant van den zuiger afsnijdt, maar ook den 
stoom , welke er onder gekomen was , laat ontsnappen; dit zoo 
zijnde, daalt de hamer met de noodige snelheid, en slaat de paal 
voor zooveel weder in den grond. De botsing bij den slag doet de 
klink (Z) plotseling neervallen, uit den stand, voorgesteld door fig. 5, 
in dien, aangewezen door figuur 2; door het neerslaan van het lan-
gere einde dezer klink, komt het andere einde in aanraking met 
den staart van den trekker (T), die daardoor terug geduwd wordt 
van onder den aanslag in de stang (R) van de stoomklep; dit laat 
toe, dat de stoom, welke aanhoudend op den kleinen zuiger, beves-
tigd aan het boveneinde der stang bij R drukt , deze klep dadelij 
dringt in den stand, waarin zij den stoom inlaat, als aangewezen 
in figuur 2 ; dit wordt van zelf gevolgd door het rijzen van den 
zuiger en van den daaraan verbonden hamer, welke weder met den 
hefboom (X) der klep in aanraking komende, dezen en de stang (R) 
der klep opligt in de stelling, te zien in figuur 5 , als wanneer de 
aanhoudwgsirekker weder onder den aanslag van de zuigerstang 
geraakt, en de klep in de stelling houdt, waarbij de stoom afgesne-
den is, tol de volgende slag haar vrij maakt, gelijk vroeger vermeld 
is. iVldus wordt de hamering der machine geheel zelfwerkend, 
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liet is niet overbodig, hier te laten volgen eene opgaaf, hoe 
de opwaartsche beweging van den zuiger juist op het geschikte 
oogenblik gestuit wordt , daar hij anders, wanneer hij met eene 
onnoodige kracht doorwerkte, gevaar zoude loopen , den deksel 
des cilinders er af te slaan. Men bereikt dit oogmerk, door het boven 
einde van den cilinder geheel luchtdigt te doen maken, zoodat, 
wanneer de zuiger de gaten bij S, die aldaar geheel rondom den ci-
inder er doorgeboord zijn, voorbijgaat, de lucht of de stoom, die dan 

opgesloten blijft in de ruimte als een luchtkussen of buffer van 
de volmaaktste soort, werkt , en niet slechts belet, dat de zuiger 
meer dan behoorlijk oprijst, maar de aldus gestremde opgaande 

% 

kracht doet verkeeren in eene nederwaartsche werking, waardoor 
de krachtdadigheid der slagen aanmerkelijk vermeerderd wordt , 
wijl die werking bij eiken slag van den hamer plaats vindt. 

Figuur 2 vertoont den paal, als of hij door de uitwerking van 
den slag een weinig uit de inrigting tot bevestiging was gerukt. 
Als de machine werkelijk arbeidt, volgt de daling van den geheelen 
toestel zoo spoedig op den slag, dat men die werking niet kan 
ontwaren; de beweging van den toestel naar beneden is zoo nabij 
gelijktijdig met die van den paal, dat men het verschil niet kan ont-
waren. Ik heb dezelfde verbinding van zuigerstang met hamerblok 
aangenomen als bij den stoomhamer, te verstaan door middel eener 
veerkrachtige stof (populierenhout); dit ziet men in de figuren 2 en 
O bij P ; door deze voorziening worden de nadeelige gevolgen der 
botsing voorkomen. 

J A I U E S K A S M Y T H . 

00 

K O R T E B E S C I I R T J V I N G D E R R O L B R U G O V E R D E R I V I E R 

D E A R U N , I N D E N S P O O R W E G T U S S C H E N B R I G H T O N 

E N C L I C H E S T E R . 
I 

(London, Brighton and South coast Bailway,) 

Overgenomen uit «Der Ingenieur ^ Zeitschrift für das gesammte 

Ingenieursweseny» Erster Band, Erstes Heft , Zeite 39—42. 

De spoorweg van Brighton naar CUchester (Susse.x Shire) is 
eene verlenging, doch slechts voor een enkel spoor, van den 
Shoreham-zijtak des London-Brighton-spoorwegs. Ter plaatse waar 
de. nu te beschrijven rolbrug gebouwd wordt , loopt de baan 
tusschen het stadje Artmdel en de zee, en gaat daar de bevaar-
bare rivier de Arun over. Bij het ontwerpen van den spoorweg 
werd bedongen, dat aan de scheepvaart op die rivier, welke de 
gemeenschap tusschen Arundel en de zee vormt, geene stoornis 
mogt worden gebragt. De baan zoo hoog te maken, dat schepen 
met staande masten onder de brug door konden, was hier niet 
doenlij en deze moest daarom met een beweegbaar gedeelte 
worden ingerigt. 

De soort en inrigting van b rug , waardoor men aan die voor-
waarde voldeed, wijkt van de gewone bouworde der spoorweg-
bruggen (in Engeland) (1) af, en kan aldus beschreven worden. 

Op de rivier en den linkeroever wordt de spoorbaan op een 
beweegbaar raam gedragen, dal bij het daar overrijden van treinen 

(1) In Nederland zijn reeds vroeger, en wel in het jaar 1842, twee 
rolbruggen gemaakt in den Hollandschen spoorweg, als: eene onder 
Warmond over de Leede, en eene over den Rijn bij de Vink in den 
omtrek van Leiden, Het eerste denkbeeld dezer bruggen is overeen-
komstig de hier beschrevene brug. Bij de uitvoering is de dubbele 
beweging tot eene beweging gebragt, die daardoor zeer vereenvou-
digd is. 

Zie de verhandelingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 
Stuk, bl. 30 en de noot. (Red.) 
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op houten jukken steunt; voor het doorlaten van schepen wordt 
dit raam in de rigting van den spoorweg achteruit gerold. Om 
echter voor dit intrekken de noodige ruimte te maken, wordt 
eerst een daaraan gelegen deel van het roosterwerk op een raam 
ter zijde geschoven, zoodat de beweegbare brug de plaats van 
dit stuk roosterwerk inneemt. 

Er zijn dus twee gedeelten in de brug beweegbaar; het eene 
over de doorvaart, dat in de rigting der baan terug rol t ; het 

. ( 

andere aan den linkeroever, dat op zijde wordt geschoven, om 
voor het eerste plaats te maken. Op de plaat I (fig. 1 en 2) is 
het eerste gedeelte met B en het andere met C gemerkt. 

* • ' • 

Fig. '1 is eene opstandteckening en fig. 2 eene plattegrond-
teekening der brug. In deze laatste is de eene helft G H L M 
voorgesteld als zonder brugdek en bovenbetimmering, ten einde 
het onderwerk te doen zien. In fig. i zijn ook de lijn van hoog-
sten en die van laagsten w a t e r s t a n d aangewezen en het profil van 
het rivierbed aangeduid, zoo als he t , na het wegruimen van de 
hoogte bij N , worden moet. Fig. 5 is eene doorsnede, regthoekig 
op de as over het midden der beweegbare brug B , en fig. 4 
zulk eene doorsnede over het raamwerk C ; in beide is de in-
rigting van het windwerk zigtbaar. Fig. 3 is een gedeelte van 
het raam C zonder brugdek en van boven gezien. Fig. G een 
standgezigt tegen de zijde P Q van lig. 4 . ü e onderdeelen van 
het windwerk der brug zijn in de fig. 7 tot l i voorgesteld. 

Tusschen den regteroever en de doorvaart ligt eene vaste brug 
cl 

A (fig. 1 en 2), lang20.73, en bestaande uit vier brugleggerszrair 
el el 

0.305 en 0 .305 , op palen rustende; de middenlcggers dragen de 
spoorstaven, en op de buitenleggers zijn de leuningen bevestigd, 
liet beweegbaar gedeelte B (fig. 1 en 2) rust , gesloten zijnde, op de houten jukken ü e n E , en voor de hell't tusschen E en C, 

el 

op een doorgaand paalhoofd. De jukken D en E zijn 8.53 lang en 

wr O') 
el • el el 

3.41) breed, en te zaïnc-n gesteld uit palen (zwaar 0.355 en 0.335) 
el el , 

door gordingen (zwaar 0 .305 en 0.355) verbonden. Ter vorming 
el 

van het bandhoofd F worden vier brugleggers c (zwaar 0 .305 
cl 

cn 0.305 door het juk E , cn door dc palen a met dwarssloven b 
el ^ ̂  , , 

(zwaar 0.333 en 0.335) gedragen. Op de twee binnenste leggers 
el el 

rusten op stijlen twee bovenregels d (zwaar 0 .303 en 0.353), voor-
zien van de ijzeren getande banden, waarvan later het gebruik zal 
opgegeven worden. Door de koppelhouten e zijn deze twee boven-
regels aan elkander verbonden. cl el 

Het beweegbaar gedeelte B is 43.90 lang en 4.27 breed, en heeft 
in het midden eene hooge portiek, die tot draagjuk der hangers li cl cl 
dient. Acht stijlen (zwaar 0 .355 en 0.355), waarvan twee op eiken 
hoek f staan, dragen de roonplaten j , door betimmering met pilas-
ters, archivolten en kroonlijst is aan dit draagjuk het voorkomen 
eener portiek gegeven. Uit de kroonplaten g gaan vier hangers h 
naar de uiteinden van de brugleggers. Elke hanger bestaat uit twee el cl 
aan elkander verbonden balken (zwaar 0 .303 en 0.305), versterkt 

el cl 
door trekbanden van ijzer (zwaar 0.025 en 0.076). Eene span-
schroef bij i verbindt die beide stukken, en dient tot het optrekken 
der uiteinden van de rolbrug. Van het beweegbaar deel B bestaat 
de vloer of het roosterwerk uit twee brugleggers J , waarvan de 
einden door de hangers gedragen worden; op deze leggers rusten 

el el 

dwarshouten k (zwaar 0.303 en 0.303), waarop de strekhouten 
el el 

(zwaar 0.18 en 0.335) en spoorstaven met breede onderflensen be-
•ol ei 

vestigd zijn. De leuningen, uit stijlen (zwaar 0 .303 en 0.303), 
el ' el 

kruishouten en bovenregel (zwaar 0.305 en 0.303) bestaande, ge-
ven aan de brugleggers een grooter draagvermogen. 

G (lig. 1 en 2) is het beweegbare raam, dat ter zijde ge-
schoven wordt, om plaats te maken voor het intrekken der el el 
brug B. Dit raam, lang 19.20, breed 4 .27 , rust, even als het 
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landhoofd F, op palen dwarssloven b en leggers c. Op de 
dwarsleggers p zijn sporen s bevestigd, waarover, bij het ter 
zijde schuiven, de wielen y van het raam C loopen (fig. '1, 

cl 
O en 6). Het raam te zamen gesteld uit leggers (zwaar 0.5S5 

cl 
en 0 .535, waarop de strekhouten der sporen rusten. 

TOESTELLEN TOT HET BETOGEN DER GEDEELTEN B EN C . 

Het windwerk tot het verzetten van de beweegbare brug B 
el 

wordt in fig. 5 voorgesteld. Zes paar wielen r van 1 .85 
middellijn en voorzien van flensen, dienen tot draagrollen der 
brug, en rusten met de tappen op kussenstoelen, die op de leg-
gers c geschroefd zijn (lig. 1, 2, 5 en 9). Tegen de onderzijde 
van den legger j is eene spoorstaaf s bevestigd, die bij het voort-
rollen der brug over de wielen r loopt. Onder de hooge jukken 
der hangers en tegen de beide zijden der.brug zijn twee windwerken 
geplaatst, elk door één man beweegbaar. Deze windwerken bestaan 

cl 

elk uit een rondsel l van 0 .533 middellijn, werkende op een getand 
cl 

wiel l van 2.154, dat op eene as dik 15 duim, geplaatst is. Dezeas 
is aan beide windwerken gemeen en voert ook twee rondsels v van 

cl 

0.503 middellijn, wier tanden in die van de staven vatten, waar-
mede de bovenzijden der reeds vermelde regels d voorzien zijn 
(fig. 1, 5, 7 en 8). Door het draaijen aan de windwerken kun-
nen alzoo twee mannen zich zelven met de brug naar de zijde van 
c voorttrekken of van daar terug brengen. Bij de beweging wordt 
de brug tusschen zes slootrollen x geleid, die tegen de binnenzijde 
der leggers d op stoelen met loodregte s|iillen draaijen. Zulk 
eene rol met haren draagstoel wordt in fig. 10 voorgesteld, en 
in f i g . ' i l de stoel van boven te zien. 

De zijdelingsche beweging van het raamwerk c geschiedt door 
het windwerk, in fig. 4 , 3 en G voorgesteld Vijf paar wielen n 
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van 1.22 middellijn, en met llensen voorzien, dragen het raam en 
rollen over de sporen s , die op de dwarslcggei-s j) bevestigd 
zi n. De voorttrekkinof cfeschiedt door middel van twee wind-
werken O, bij de punten 5 5 op de stelling.Tgeplaatst. Beiden 
hebben eene gemeenschappelijke as u , die in het midden door 
eenen stoel s ondersteund wordt. In elk windwerk heeft deze as 

cl 

een rondsel 0 van 0.132 middellijn, dat in een getand rad v 
el cl 

van 0 . 6 1 middellijn vat ; een kleiner r a d v a n 0 . 5 0 5 m i d d e l l i j n 

is daar naast op dezelfde spil bevestigd, en grijpt in de tanden 
van den ijzeren band 2, waarmede de bovenzijde van eenen trek-

el cl el 

boom, lang 3.71, zwaar 0 .25 en 0.25, bezet is. Eene 
gelei-rol r , in den stoel van het windwerk 0 gevat, draagt het 
eene einde van den trekboom, terwijl het andere einde aan den 
dwarslegger R van het raam C verbonden is. Men ziet dus, hoe 
door de beide windwerken 0 het gedeelte c der brug zijwaarts 
bewogen wordt. 

Nota. Bij gelegenheid eener reis, gedurende Julij en Augustus 
1848 door Engeland gedaan, bleef ik eenige uren bij Arundel, 
tot het bezigtigen van de hier beschreven rolbrug, en bewon-
derde de eenvoudigheid der zamenstelling en het gemak, waar-
mede zij door twee mannen geopend en gesloten werd. De be-
schrijving en teekeningen komen met mijne aanleekeningen, ter 
plaatse gemaakt, nagenoeg overeen. Alleen vermeen ik, dat onder 
het achtergedeelte der beweegbare brug , in het landhoofd F , 
twee paar draagwielen meer waren, dan op de teekeningen 
(fig. 1 en 2) is voorgesteld. Bij de beschrijving ware nog te 

el 

voegen, dat de vrije doorvaarls-opening 18.29 wijd is, en dal 
het vast zetten der gesloten brug eenvoudig geschiedt, door twee 
eiken wiggen le steken in sleuven, daartoe in den achter- en 
den voor-broek balk van hel raam c gemaakt. 
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"WERKTUIG TOT HET DOORPRIKKEN VAN TEEKENINGEN. 

[Civil Engineer and Architect's Journal, September 1848.) 

V» 

Het gebeurt somwijlen, dat er verschillende kopijen eener tee-
kening gelijktijdig genomen moeten worden, hetwelk door middel 
van doorprikking kan worden gedaan. 

Wanneer dit op de gewone wijze geschiedt, heeft men onder-
vonden , dat de teekenaar de naald of den doorprikker niet altijd 
loodregt kan houden, zoodat de onderste teekening geene naauw-
keurige kopij van. het oorspronkelijke stuk kan wezen. 

Om hierin .te voorzien, heeft men een werktuig uitgedacht, 
waarbij de teekenaar niet op den stand van den doorprikker 
behoeft te letten. Al wat hij te doen heeft, is te zorgen, dat de 
doorprikkingen naauwkeurig door de juiste punten der teekening 
geschieden. De gaatjes staan dan altijd vertikaal onder elkander, 
hoeveel in getal de te maken schetsen ook mogen zijn. 

De bijgevoegde schets is een opstand en plan van het werktuig. 

I 

De boog a is van koper, voorzien van eene cylindrieke be-
krooning 6, waarin zich eene stang c beweegt. Aan het beneden-
einde van deze stang is de naald of doorprikker bevestigd. De 
boog a wordt over het papier bewogen, tot dat de naald of door-
prikker juist boven het pimt staat, hetwelk doorgeprikt moet 
worden. Men drukke dan met den vinger op den top van de 
stang d , waardoor de prikking volvoerd wordt; wanneer men 
de drukking doet ophouden, doet de spiraalveer, welke om de 
stang gewonden i s , haar onmiddellijk rijzen, en dus de naald 
van het papier opheffen. Het werk wordt alzoo naauwkeurig en 
spoedig gedaan. 

Om te beletten, dat de naald te ver door het papier gaat, een 
te groot gat maakt, of in de teekenplank steekt, kan men eene 
zinkplaat op de teekenplank vast maken. Deze zinkplaat moet een 
weinig kleiner zijn dan de teekening, ten einde deze, met hare 

* 

randen over de zinkplaat komende, op de plank vastgemaakt kan 
worden. Zink is zeer voordeelig voor dit gebruik, omdat de naald 
slechts zeer kleine .^aten daarin maakt. 
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B E S T R A T I N G V A N S T E E N M E T H O Ü T . 

{Civil Engineer and Architect's Journal, September 1848.) 

In het vorige nommer (bl. 99) is eene gemengde bestrating 
van steen met hout opgegeven. 

De volgende beschrijving toont eene andere manier voor zoo-
cl 

danige zamenstelling aan. Eene rij keisteenen A, ongeveer 0 .075 
dik (3 Eng. duim), wordt op de gewone wijze dwars over 

den te bestraten weg gelegd. Hierop volgt eene plank B , dik 
cl 

0 .023 (1 Eng. duim) en ter breedte van de diepte der kei-
steenen , voorts wederom eene rij keijen en planken, welke 
afwisselend geplaatst worden. 

Men zou hiervan eene proef kunnen nemen, die weinig kosten 
zoude. 

41 

MET ÉTABLISSEMENT VAN JOHN COCIvEKlLL TE SERAING 

IN BELGIE. 

DOOR ALEX. LECOCQ, 

Ingénieur-dessinateur au service de la Soiciété John Cockerill 

à Seraing (1). 

(MET EEN SITUATIE-PLAN.) 

Uit de «AUgemcine Bauzeiting,)) 1« H eft 1848. 

Een en een half uur zuidwestwaarts van Luikj ontwaart men in 
het heerlijke Maas-dal, op den regter-oever des strooms, tegen-
over het dorp Jemeppe, eene groote vlakte, besloten tusschen 
amphitheatersgewijs opstijgende heuvelen, wier toppen, met bosch 
bedekt, een der heerlijkste gezigten opleveren van die schilder-
achtige landstreek. 

In die vruchtbare vlakte ligt het dorp Scraing, dat vermaard 
is geworden door de uitgestrekte werkplaatsen , gelegen achter 
het oude kasteel der voormalige prinsen van Luik, welks oor-
sprong zich in den nacht der tijden verhest. 

Het slot van Scraiiig met zijnen aankleve werd bij onderhand-
sche akte, geleden te 's Gravenhage, den 23 Januarij 1817, door 
de Nederlandsche Regering afgestaan aan de Heeren CHARLES 

'JAMES en JOHN COCICERILL, die aanvankelijk aldaar werkplaatsen 

(1) De Majoor bij den staf der artillerie C. T . VAN MEÜHS, lid van het 
Kon. Instituut van Ingenieurs, doorzijn lang verblijf aan het etablis-
sement van Seraing vóór 1830, en door zijne kennis der ijzer- en 
koper-fabrikatie, welligt meer dan iemand anders geschikt, inlich-
tingen te geven nopens die inrigting, heeft wel op zich willen nenien, 
deze vertaling na te zien, waar noodig te verbeteren, en er bij le 
voegen de mededeelingen, die tot het aanvullen van het stuk, o m c r 
een volledig geheel van le maken, noodig schenen. (Red,) 
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opriglten ter vervaardiging van stoomwerktuigen, machinen tol 
het spinnen van vlas en gekamde wol , en eindelijk eene vlas-
spinnerij. — In het jaar 1821 werd aldaar de eerste hoog-oven 
voor de uitsmelting van ijzer-erts, door middel van Coke, in 
de provincie Luik gebouwd , en omstreeks het jaar 1825 begon 
de inrigting eene aanmerkelijke uitbreiding te erlangen, nadat 

« 

JoH.N CocivERiLL, door afstand van zijnen broeder CHARLES JAMES , 

er de eenige bezitter van geworden was. 
Het etablissement van Seraing, alwaar de arbeid , vrij van • 

dwang, en met oordeel en kunde geleid wordt , is, door de aldaar 
ingevoerde organisatie, een volmaakt model van orde en regel-
matigheid , welke er tot in de geringste bijzonderheden gehand-
haafd worden. De werkplaatsen zijn ru im , goed gelucht en ge-
zond, en de arbeiders zijn niet genoodzaakt, te werken in be-
dorven lucht , gelijk het geval is in zoovele fabrijken, waar zulks 
een' zeer betreurenswaardigen invloed uitoefent op de gezondheid 
der arbeiders. 

JOHN COCKERILL heeft geene kosten gespaard om Sming te 
voorzien van de volmaaktste w^erktuigen, en van al die gereed-
schappen, welke de constructeur noodig heeft , die zich niet 
slechts door de waarde en volmaaktheid zijner voortbrengselen 
tot den eersten rans: wil verheffen, maar die ook de aanwending 
van werktuigelijke kracht beschouwt als middel tot ontlasting 
der arbeiders. Ook wordt de inrigting van Seraing geroemd als 
de volledigste en volmaaktste van dien aa rd , welke men kent. 
Indien men dat paleis der nijverheid met al de opmerkzaamheid 
nagaat, die het zoo zeer verdient, dan staat men verbaast over 

• « 

het vernuft, hetwelk de duizenden van werktuigen schijnt te be-
zielen , welke daar met de bewonderenswaardigste naauwkeurig-
heid arbeiden. 

Sedert den dag , waarop JOHN COCKEFULL eenig eigenaar werd 
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der inrigting van Seraing, nam zij aanhoudend in uitbrei-
ding toe, en verkreeg eene zoodanige belangrijkheid, dat dc 
Staat, onder WILLEM I , zich er mede verbond , voornamelijk 
met het oogmerk, om aldaar bij voorkeur allew'erktuigelijkein-
rigtingen , die de Regering mogt noodig hebben , te doen aan-
maken. Juist in dien tijd moesten vele werktuigen voor de 
stoomvaart worden gebouwd. 

De Belgische omwenteling van 1850 bragt in alle zaken eene 
groote stremming te weeg, die de inrigting te Seraing, juist om 
denaauwe betrekking, waarin zij tot den Staat had gestaan, bij-
zonder nadeelig was. Maar JOHN COCKERILL kwam dje krisis te 
boven , en weldra werd Seraing wederom het tooneel der bui-
tengewoonste werkzaamheid. INaauwelijks was de nieuwe Belgische 
Staat ontstaan, of hij besloot een uitgebreid net van ijzeren 
spoorwegen te doen aanleggen, en begon met de uitvoering er 
van. Die maatregel had den gelukkigsten invloed op Seraing, 
terwijl, van eene andere zijde, dit etabhssement voor de Rege-
ring eene magtige hulpbron w e r d , die al hare bestellingen stip-
telijk konde uitvoeren, en hare spoorwegen met de beste machinen 
konde voorzien. 

Het door Belgie gegeven voorbeeld vond vele navolgers; de 
meeste Duitsche regeringen gevoelden de behoefte, hunne landen 
met spoorwegen te doorsnijden. Van alle kanten kreeg het eta-
blissement van Semf/i/j bestellingen, zoodat het zijne middelen 
van uitvoering aanmerkelijk moest uitbreiden , en het personeel 
zijner arbeiders tot een buitengewoon cijfer opvoeren. In zooda-
danigen staat van uitstekenden bloei verkeerde de inrigting, toen 
de geldkrisis van 1859 den eigenaar er van in de noodzakelijk-
heid bragt, zijne rekeningen te sluiten en zijne balans bloot te 
eggen, waardoor Seraing en de andere aan hem toebehoorende 

etablissementen eenen gevoeligen slag kregen. COCKERILL stierf 
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weinige maanden daarna te Warschau, aan eene hersen-onisteking, 
na slechts weinige dagen ziek te zijn geweest ; hij liet geene kin-
deren n a , en zijne erfgenamen wilden de nalatenschap niet anders 
aanvaarden als onder het voorregt van boedelbeschrijving. 

Er moesten maatregelen genomen worden, om het kort gele-
den zoo bloeijend, en n u , gelijk vele andere takken van nijver-
heid van soortgelijken aard , kwijnende etabhssement gaande te 
houden en weder winstgevend te maken. De erfgenamen en de 
commissarissen voor de liquidatie van den boedel, na vruchtelooze 
pogingen, om de andere fabrijken, daartoe behoorende, te réa-
liseren, werden het eindelijk eens omtrent het middel, dat hun 

\ 

het beste toescheen, in het belang der schuldeischers. De over-
dreven eischen eener geringe minderheid dezer laatsten ter zijde 
stellende, vormden zij een naamloos vennootschap tot het drijven 
der etablissementen van JOHN COCIVERILL te Seraing en teLwii, 
ten gevolge waarvan eene maatschappij tot stand kwam, meteen 
kapitaal groot 12,500,000 frank (ongeveer 5,900,000 gulden). 
Door de volharding van het bestuur dier maatschappij, aan welks 
hoofd als directeur geplaatst is de heer G . PASTOR, een om zijne 
verdiensten en kundigheden algemeen geacht man, en die, reeds 
bij het leven van JOHN COCKERILL , met de algemeene leiding 
van het etablissement van Seraing belast was , werden, zoowel 
de inrigtingen te Seraing als de overigen, van een' ophanden 
zijnden verval gered, en in een' even bloeijenden staat als haar 
vroegere terug gebragt. 

Deze maatschappij heeft zich ten doel gesteld de exploitatie der 
etablissementen van Seraing en Luik, bevattende de koolmijnen, 
hoog-ovens, ijzer-fabriek, gieterijen en de vervaardiging van alle 
soorten van stoomwerktuigen , ijzeren stoombooten en vaartuigen, 
ketels, bruggen en alles, wat verder betrekking heeft tot het 
maken van kaard-, spin- en weef-werk(uigcn, enz. 

r 

Het kon niet anders, of de stichting van eene zoo uitgebreide 
nijverheids-inrigting moest van eenen grooten invloed worden 
op de bevolking dezer landstreek. Ook is dien ten gevolge die 
van Sming, hoofdplaats van het kanton, van 2000 zielen, die 
zij in 1821 telde, tot 1054-6 aangegroeid. 

Na deze korte geschiedkundige inleiding, zullen wij den lezer, 
met behulp van het bij dit stuk gevoegde plan, in het etablis-
sement voeren , waarheen m e n , van Jemeppe komende, over eene 
ijzeren hangbrug geleid wordt. 

DE BRUG. 

De Maas scheidt Seraing van het dorp Jemeppe, dat zich langs 
den linker-oever der rivier uitstrekt. In beide dorpen , zoowel als 
in Tilleur, de beide Flemalle en meer anderen, eveneens langs 
dien oever gelegen, hebben zich de huisgezinnen gevestigd van 
de talrijke werklieden, die het etablissement bezig houdt , en 
waarvan het grootste getal dagelijks minstens twee, zoo niet vier-
maal, de rivier moet overtrekken, hetgeen vooral in den winter, 
bij hoog water of ijsgang, gevaarlijk, dikwerf onmogelijk en 
altijd zeer tijdroovend is. Reeds tijdens de Nederlandsche rege-
ring in BeJgie, bestond het voornemen tot het leggen eener 
brug over de Maas bij het punt A , juist tegenover den hoofd-
ingang van het etablissement. De gebeurtenissen van 1850 hebben 
de uitvoering van dat plan vertraagd tot 1 8 4 2 , wanneer eene 

\ 

uit aandeelhebbers gevormde maatschappij, tot het bouwen eener 
zeer fraaije hangbrug overgaande, veel tot het gemak der werk-
lieden en ten algemeenen nutte heeft bijgedragen. 

De rivier heeft op het punt, alwaar de brug geplaatst is, en dat een 
weinig meer de rivier opwaarts gelegen is, dan bij het eerste ont-
werp, was voorgesteld, eene breedte van 120 el. De brugvloer of 
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\\d hnngcnde gedeelte tussciien de pilaren is lang 102 el; deze 
el 

vormt eenen rijwei»' van 2 .30 breedte en twee verhoogde voet-éi 
paden, elk van '1.23; zoodat de geheele breedte van den vloer 
tusschen de leuningen bedraagt 3 el. Het ondervlak van den vloer el 

is bij de pilaren 8 el, en in het midden der spanning 8 .73 
verheven boven den waterspiegel (middelbaren), zoodat de vloer 

cl 
een cirkelvormig wulf vormt van 0 .73 pijl. 

De vloer bestaat uit 67 Riga greenen balken, overdekt met 
een rooster (tralie) werk van eiken ribben en zware dennen deelen. 

el 

De greenen balken zijn 1 . 3 0 , midden op midden, van elkander 
verwijderd, en hangen aan staven rond ijzer, dik 5 duim, welke 
door middel van stroppen met de hoofdkabels zijn verbonden. 

De gegoten ijzeren draagstukken of pilaren, waarop de vier 
hoofdkettingen rusten, waaraan de brug hangt, zijn kegelvormig 
en op een zwaar gemetseld voetstuk geplaatst; zij hebben eene 

cl 

hoogte van 8 . 8 5 , en elk is uit vier op elkander geplaatste ke-
gels gevormd, die zoowel onderling als met het voetstuk op 
het stevigst zijn verbonden, waartoe dan ook in het midden van 
elk eene kleine holle ijzeren kolom is geplaatst, welke met trek-

» 

kers of ankers, zoowel aan den buiten-omtrek der ijzeren pilaren 
als aan het gemetselde voetstuk, verbonden is. 

Het juk of balans, waarop bij elke pilaar twee hoofdkettingen 
dragen, is gedekt door eene bolvormige kap. 

Elk dezer pilaren weegt 11,300 Ned. pond , en de bouw der 
geheele brug heeft 155,000 Ned. pond ijzer gevorderd. « 

De brug is ontworpen door den heer BUIALMONT , burgerlij 
ingenieur en chef van dat gedeelte van het etablissement, bekend 
onder den algemeenen naam van constructie-werkplaatsen. 

De bouw is aangevangen in Mei 1842, en de brug werd ge-
opend den 17 April van het volgende jaar. Al hare deelen zijn 
in het etablissement vervaardigd, en hare constructie veroorlooft 

il 

let vervoer daarover van de zwaarste lasten, zelfs tot voorwerpen, 
wegende van 12 tot 13.000 Ned. ponc. 

DE STEENKOOLMIJNEN, 

in hel plan gemerkt N®. 1 en 2 . 

De vergunning voor die werken betreft eene oppervlakte van 
meer dan 193 bunders. Tot hunne bewerking dienen tegenwoor-
dig 3 mijnputten, drie uithaal-en twee luchtverversching-putten. 

« 

De uithaal-putten heeten Hendrik-Willem, Groot-Collard en Klein 
cl 

Collard. De eerste is 517 el diep; zijne afmetingen zijn 3 .23 
op 2 el, en hij is verdeeld in drie even groote vakken, 
waarvan twee tot het ophalen der kolen dienen, terwijl de 
derde, tot dus verre bestemd voor uitpomp-put, thans van eene 
Fahrkunst voorzien is, tot het in- en uitbrengen der mijnwer-

"él el 

kers. De luchtput heeft eene doorsnede van 3.30 op 2 .10 , en 
is insgelijks door muren verdeeld in drie vakken, waarvan de 
twee uiterste tot luchtverversching bestemd zijn, terwijl het mid-
denvak eene reeks van ladders bevat, tot in- en uitgang naar 
de werken. Twee schoorsteenen, hoog 35 el, vormende aan 

el 

hunnen basis een massief blo 
el 

en 6 ,43 breedte, staan op die putten, en hebben tot doel, den 
luchttrek te doen toenemen, doordien op die wijze de inhoud 
der kolom opstijgende lucht vergroot wordt. Elke schoorsteen is 
voorzien van een fornuis,.ten einde de temperatuur der uit de 

metselwerk van 9 .93 engte 

groeven opgaande lucht te verhoogen, wanneer dit noodig is. 
De uithaal-put van Groot-Collard heeft eene diepte van 417 

el cl 

el, bij eene breedte van 3.10 en eene wijdte van 1.80. Zij is 
in drie gelijke afdeelingen verdeeld, waarvan twee dienen om 
de kolen op te halen, de andere om het water op te voeren. 
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De put Klein-Collard is diep 200 el op 2 ,15 breedte en 0 .95 
el 

wijdte, en is niet in vakken verdeeld. Een enkele put van 5 .50 
middellijn dient tot luchtverversching der gangen van Groot-Col-
lard en Klein-Collard. De boven dien put gebouwde schoorsteen 
heeft eene hoogte van 60 el, en is insgelijks van een fornuis 
voorzien. 

De koollagen, die gegraven worden, zijn 15 in getal; zij worden 
naar de orde hunner ligging van boven naar beneden aangeduid 
door de namen: Grande-Rusette, Petite-Rusette, Bet-Bon, Pcry, 
Corres, Houlleux, Wicha, Petit-Moulin, Grand-Moulin, Relie-
reine, Dure-reine, Grande-reine en Malgarnie. Bovendien zijn 
er vele anderen, die echter nog niet worden ontgind. De el̂  
hoogte der steenkool-lagen is begrepen tusschen 0.50 en 2 
el, doch elke laag op zich zelve is ongelijk van hoogte; zi, 
bestaan uit een enkel bed of ook wel uit verschillende, on-
derling gescheiden door lei-steen en bitumineuse lagen. De af-
stand der putten tot de verst verwijderde ontginningspunten is 
niet grooter dan 800 el. De lagen zijn beurtelings en met eene 
in het oog vallende regelmatigheid vertikaal en flaauw hellend ge-
plaatst; hunne strekking is van het Oosten naar het Westen. De 
mijn-galerijen zijn zoo ruim, dat een klein paard er in voort kan. cl 

Deze galerijen zijn 1.50 wijd en 2 el hoog; de lucht-galerijen 
zijn veel minder ruim. 

Al de galerijen, langs welke de uitgegraven kolen vervoerd 
worden, zijn van ijzeren sporen voorzien, waarover ligte, uit plaat-
ijzer vervaardigde, wagens loopen, welke ieder acht mud kolen kun-
nen bevatten, en door de paarden naar de opvoer-putten gebragt wor-
den , aldaar aan de platte kabels worden aangeslagen, en naar boven 
gebragt, alwaar ze onverwijld l a n g s een, aan het voormelde gelijk 
spoor naar buiten worden gereden en uitgestort, om daarna ledig 
weder in de mi n te worden neergelaten. 

49 

Twaalf paarden worden tot dit werk gebezigd in de mijn 
Hendrik-Willem, on dertien in Groot-Collard. In de mijn Klein-
Collard zijn geene paarden; het vervoer geschiedt daar door 
menschen, met kleine lage rol-wagentjes, welke onder bij den 
uithaal-put in groote tonnen worden uitgestort. De paarden ver-
laten de mijnen niet eer zij ziek, of tot den arbeid onbekwaam 
geworden zijn. Het aantal der in de mijnen gebezigde arbeiders 
verandert tusschen 800 en 1000. 

De zich in de koolmijnen ontwikkelende gaz-soorten zijn de 
koolwaterstofgaz-soorten. De vereeniging daarvan met de lucht 
vindt niet dadelijk plaats; soortelijk hgter dan deze, verzamelen 
zij zich in het bovenste gedeelte der galerijen, alwaar zij zon-
der de aanhoudende beweging van werklieden, enz. lang konden^; 
vertoeven, zonder zich met de lucht te vereenigen. 

De ontbranding van het gaz op zich zelf, en zoo lang het niet 
met de lucht verbonden is , heeft zonder ontploffing plaats, maar 
deelt aan de lucht, die de galerijen vult, eenen sterken schok mede, 
terwijl zij de werklieden, welke zich op de plaats der ontvlam-
ming bevinden, stikt en verbrandt. Alsdan ontwaart men weinig 
in de andere gedeelten der mijn van het plaats gehad hebbende 
ongeval; maar geheel anders is het gelegen, wanneer de ont-
branding met ontploffing gepaard gaat. De schok is dan geweldig, 
en doodt werklieden en paarden op eenen grooten afstand van het 
ontvlammingspunt, terwijl alles in de mijn verwoest en vernield 
wordt. 

\Ien komt deze verschrikkelijke rampen voor door het ge-
bruik der veiligheids-lamp, en door eenen steeds werkzamen 
uchtstroom, welke de ontvlambare gazsoorten zoo snel mogelijk 

naar den lucht\werschings-put voert, te onderhouden. 
% 

De koolmijnen, ofschoon digt bij elkander gelegen, zijn even-
wel door den grooten weg , welke van Terwagne nm hiikvoeTiy 
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gescheiden. Men heeft ze onderling verbonden door eenvia-duc 
van twee bogen, waarop is aangebragt een hellend vlak met 
ijzeren sporen, wat door middel van eenen dubbel werkenden 
ijzeren kabel als moteur gebezigd wordt, om de kolen, uit de mijnen 
Klein- en Groot-Collard opgebragt, naar de stapelplaats (G), achter 
de mijn Hendrik-Willem gelegen, te voeren. 

Vier stoomwerktuigen zijn op deze mijnen geplaatst, waarvan 
drie van hooge drukking, welke dienen tot het ophalen der kolen^ 
terwijl de vierde van lage drukking, doch van een zeer groot 
vermogen, als uitpomp-machine voor de è i e mijnen dient. Dit 
werktuig, geplaatst in het gebouw a, is vervaardigd naar het 
stelsel der Cornwallsche machinen. De stoom-cilinder heeft 

el el 

1.85 middellijn en 2 .75 slag; het werktuig maakt tien slagen 
in de minuut, en haalt thans het water op eene diepte van 
530 el, verdeeld in vakken of verdiepingen, welke ieder eene 
zuig- en perspomp en eenen ijzeren vergaderbak hebben, waarin 
het water gevoerd wordt der daaronder gelegene verdieping, 
en dit herhaalt zich tot boven, waar het water in een buiten-
gewoon groote kom van 15 el middellijn, en bevattende 67000 
kan, wordt uitgestort, welke kom wederom tot voeding der stoom-
ketels dient, wanneer de werkzaamheden gestaakt zijn geweest. 

Tot het jaar 1847 waren, even als in geheel Belgie, twee 
wijzen van nederdaling in en opstijging uit deze mijnen voor de 
werklieden aanwezig. 

De eerste bestond daarin, dat men hen plaatste in de voormelde 
ijzeren wagentjes of in tonnen, welke door middel van den kabel 
der uithaal-stoommachine in de mijn werden nedergelaten, welk 
middel niet vermoeijend maar wel gevaarlijk i s , en men ijst 
alleen bij de gedachte, dat zoo veleduizendemenschen, meestal 
hoofden van gezinnen, dagelijks tweemaal hun leven vertrouwden 
aan eenen, uit hennipofijzerdraad ven-aardigden, kabel van eene 

I 

I 
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zoo gi'oote lengte, en die elk oogenblik, niettegenstaande de 
grootste waakzaamheid, kon breken. 

Het tweede middel bestond in een groot aantal, boven elkander 
in eenen afzonderlijken put geplaatste, ladders. Hierbij is het leven 
der werklieden niet in gevaar; maar dit middel heeft eenen zeer 
nadeeligen invloed, en op de gezondheid en op de hoeveelheid 
van het door de mijn-arbeiders voortgebragt werk. De groote ver-
moeijenis, aan de op- en afstijging verbonden, is oorzaak, dat 
de werklieden in weinige jaren uitgeteerd en versleten zijn. 

Zoo wel uit menschlievendheid als in het belang der mijnbe-
zitters, was het noodig, dat men naar een beter middel omzag. 

In 1855 kwam de heer DOERELL, Obergeschworner te Zeller-
feld , op het denkbeeld, om een gedeelte der kracht van de 
uitpomp-machinen te benuttigen tot het opvoeren en nederlaten 
der mijnwerkers; hij verbond aan de zuigerstangen der pompen 
voetplanken en handvatsels op behoorlijken afstand van elkander, 
zoodat de mijnwerkers achtereenvolgend van de eene op de andere 
pompstang konden overstappen, en telkens door eene opgaande 
stang werden medegevoerd. 

De proef met deze inrigting, die men in Duitschland met den 
naam van Fahrkünst of Fahrmachine bestempeld heef t , gelukt 
zijnde, werd zij spoedig in verscheidene mijnputten van het Claus-
thal toegepast. Naauwelijks had men de nuttigheid van deze vin-
ding ingezien, of zij werd ook in andere oorden aangewend. Doch 
hetgeen hare algemeene toepassing in den weg stond, is het aan-
wezen van slechts éene reeks van pompen in de putten; waaruit 
dus volgt, dat men eenen put en een werktuig uitsluitend voor 
deze zaak moet inrigten. 

Het was aan het etablissement van Sei-aing voorbehouden, om 
het eerst de Luiksche koolmijnen met eene dusdanige hoogst nuttige 
inrigting te verrijken. De inrigting bestaat uit twee enkelvoudige 

' H 
•4W 

- M 

• . r . 

LV--

i; . 
^^ i i i m 
I 

( 
4 X 
I 



52 
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sloom-cilindere; dc stoom werkt afwisselend onder de beide zui-
gers, wier stangen door middel van platte kettingen en drie schij-
ven verbonden zijn, en de onderlinge op- en nedergaande beweging 

p 

veroorzaken van twee hoofd of groote stangen, waaraan verbonden 
zijn de bovenste voetplanken, en aan deze, door middel van vier 
stangen, de zich verder naar beneden in den mijnput uitstrek-cl 
kende overige voetplanken. De slag is 2 el, en de snelheid 0 .50 
in de seconde, wat dus toelaat in 10 minuten 500 el te door-
loopen. De opening der stoomkleppen geschiedt door middel van 
cataracten, hetgeen toelaat om aan den werkman den noodigen 
tijd te laten, wanneer zich de voetplanken ontmoeten, ten einde 
van de eene op de andere te kunnen overstappen.' 

Behalve deze koolmijnen, bezit Seraing eene derde, bestemd tot 
het ontginnen van het Oostelijk gedeelte der vergunning. Zij draagt, 
gelijk op het plan is aangeduid, den naam van Karohna. Door 
die mijn te ontginnen, wordt de tegenwoordige koolvoortbrengiug 
met een derde vermeerderd, en zal dan, van af 1848, jaarlijks 
155,000 teerling el bedragen. 

DE GIETERIJ. A « * • mm M v * » A V • 

De gieterij (5 op het plan) maakt op den bezoeker, wel is 
waar, geen zoo aangenamen indruk als de werkplaatsen, welke 
wij later zullen bezoeken, noch levert zij een zoo grootsch 
gezigt op als de ijzer-fabrijk, welke wij aanstonds zullen be-
schrijven. Hier liggen verstrooid een menigte stukken gegoten en 

# 

verroest i jzer, waarvan het gebruik alleen bekend is aan h e n , 
die zich bepaaldelijk daarmede afgeven. Dit neemt niet w^eg, dat 
deze inrigting, bij eene volkomene overeenstemming van al hare 
deelen, tot eenen hoogen trap is geklommen, .en de gieterij van 

00 
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Scmiing heeft de moeijelijkste en grootste werken van allerlei soort 
ten uitvoer gebragt. Ook heeft haar mateileel, schijnbaar van 
weinig waarde, eene zeer aanzienlijke verkregen, om te kunnen 
beantwoorden aan al hetgeen men er van vordert. 

De oppervlakte dezer inrigting is groot 2170 vierkante el. Drie 
zeer groote, van plaatijzer vervaardigde, cilinders zijn in den bodem 
der groote gieterij ingegraven, en dienen totvormputtenvanstoom-
cihnders en andere stukken van groote afmetingen. Door de tien 
kranen, die, over de gieterij verspreid, zijn opgesteld, kan er 
op alle punten der werkplaats worden gearbeid, hetgeen zeer 
noodig en van het hoogste belang is. Drie er van zijn sterk ge-
noeg, om een gewigt. van 25,000 Ned. pond te ligten, en dienen 
inzonderheid voor de onmiddellijke gieting van zware voorwerpen, 
uit de vier hoog-ovens. De zeven overige staan voor de blaas-ovens 
naar de plaatszijde gekeerd, en zijn allen ruim een vierde en een 
derde zwakker van vermogen. 

Het dakwerk der gieterij is bijzonder sterk, gelijk zulks, om 
de kranen, vereischt wordt ; het steunt in het midden op vijf 
kolommen van gegoten ijzer, welke echter zoo geplaatst zijn, dat zij 
de beweging der kranen niet kunnen hinderen. 

Voor die voorwerpen van gegoten ijzer, welke een' grooten we-
derstand moeten kunnen bieden, en w a a r t o e het dus verkieslijk is, 
ijzer eener tweede smelting te bezigen, z i j n 5blaas-ovens fczzfciJotój 
;iangelegd , waarvan echter — dikwerf — niet meer dan twee 
in gebruik zi jn, terwijl men de anderen slechts dan gebruikt, 
wanneer men zware cilinders of assen, of groote hefboomen te 
gieten heeft. Iedere oven levert, in de dageiijksche 7 tot 8 werk-
ingen , 7 tot 8000 Ned. pond giet-ijzer. 

Het zandvormen geeft bezigheid aan 7 5 , het aarde of leem-
vormen aan 20 tot 25 vormers der eerste klasse. i\Iet de, voor de 
vervaardiging der vormkerns en verdere werkzaamheden, vereischte 
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sjouwers, leerlingen, enz., bedraagt het personeel der gieterij 
280 arbeiders. 

Door de goede inrigting der gieterij, is men er niet, gelijk 
in vele andere gieterijen, als tusschen vormramen ingesperd, 
die voor de goot benoodigd zijn; door middel der kranen binnen 
de gieterij, kunnen deze ramen gemakkelijk naar buiten gebragt 
en opgelegd worden op eene ruime open plaats, waar eene zeer 
sterke kraan staat, die ze van de binnen-kranen overneemt, of 
ze er bij brengt. 

De inrigting van Seraing bezit zes hoog-ovens, waarvan vier 
met de gieterij in verband staan, terwijl 2 (op het plan door 20 
aangeduid) op eene andere plaats zijn gelegen. 

Vijf dier ovens brengen aan affineer-ijzer (dat i s , ijzer, be-
stemd om tot smeed-ijzer te worden omgewerkt) in de 24 uren 
70,000 Ned. pond voort. De laatste levertin denzelfden tijd 10,000 
Ned. pond giet-ijzer (dat is ijzer, bestemd om in de cubilots her -
smolten te worden), zoodat de dagelijksche opbrengst dier ovens 
aan gegoten ijzer bedraagt 80,000 Ned. pond. De gieterij en de 
hoog-ovens verbruiken jaarlijks 60 millioen pond erts, 59 millioen 
Ned. pond coke en 16 i millioen pond kalksteen. 

Zuidwaarts van de groote gieterij in zand, zijn de werkplaatsen 
voor het vormen in leem. Dit gebouw, hebbende een oppervlakte 
van 492 vierkante ellen, bevat twee droogstoven, en een lokaal 
tot het vervaardigen van het leem en van vormsteenen. 

Behalve de groote gieterij voor in zand- en die voor in leem-
vorming, bezit Seraing nog eene derde kleinere gieterij, voor 
de vervaardiging der c:ee:otene deelen van alle kleine werktuiiren 
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voor spinnerijen, alsmede tot sieraden van groote werktuigen, enz., 
waartoe een blaas-oven in werking is, die dagelijks 4 tot SOOO 
Ned. pond ijzer versmelt. Deze gieterij geeft werk aan 40—50 
vormers, meestal jonge lieden 16 tot 18 jaren ou( 

Er zijn weinige gieterijen, die zoo bevoorregt zijn als die van 
Seraing. Gelegen in de nabijheid der mijnwerken, bekomt zij alle 
voortbrengselen van do Maas, met welken stroom zij vereenigd 
is door een kanaal, eindigende in het midden van het etablisse-
ment in eene ruime haven, waarin vijftien der grootste Maas-
schepen kunnen liggen. Tot de koolputten loopt een spoorweg, 
op welken, tot de 34 coke-ovens, die tusschen de gieterij en 
deze putten gebouwd zijn, de steenkolen kosteloos worden aan-
gevoerd , en die om hunne zuiverheid en buitengewone deugde-
lijkheid zeer beroemd zijn. 

Bij de beschouwing der fabrijk van gesmeed en geplet ijzer, 
zullen wij tevens gelegenheid vinden over de blaas-werktuigen 
der gieterij te spreken. 

DE UZER-FIVBRIJK. 

(4 op het plan.) 

De ijzerfabrijk te Seraing kan tegenwoordig, met opzigt tot 
hare voortbrenging, worden aangemerkt als eene der aanzienlijkste 
fabrijken, aangezien er jaarlijks meer dan 12 millioen Ned. pd. 
ijzer gemaakt wordt. De voordeden, aan hare ligging verbonden, 

< 

verzekeren hare toekomst. Slechts eenige schreden verwijderd 
van de koolputten, met welke zij door ijzeren banen verbonden 
is , bekomt zij dc kolen bijna kosteloos; op den Maas-oe\^r ge-
bouwd , heeft zij eene gemakkelijke gemeenschap met Frankrijk 
en Nederland en met de groote spoorweg-lijnen, die Europa 
doorkruisen. 

De algemeene inrigting der ijzerfabrijk is bijzonder merkwaar-
dig, wegens het gering oppervlak, dat zij beslaat. Op een opper-
vlak van 20,000 vierk. el, hggen 6 hoog-ovens met hunne lucht-
verwarmings-toestellen, 3 stellen pletwcrktuigcn, 2 groote gegoten 
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ijzeren hamers, ieder wegende5600 Ned. pond; een alBneerhaard 
m e t 6 blaaspijpen, 37 vlamovens, a ls25tothetpuddelenen 12tot 
het wellen van ijzer; (twee dezer ovens zijn zeer groot, en be-
stemd tot de vervaardiging van het plaat- of bladijzer), 5 gi^oote 
metaalscharen dienen voor de rol- of piettoestellen, tot het ver-
vaardigen der paketten, het snijden van het bandijzer en het 
afsnijden van het bladijzer. ^ -

- Eene.werkplaats van draaijers en opstellers, belast met het 
onderhouden der werktuigen van de li\brijk, is in de 
geplaatst; voor de cilinders tot het uittrekken van het ijzer zijn 
hier bijzonder zware draaibanken opgerigt.. Bij die werkplaats 
behoort nog een timmermans-winkel en eene smederij van negen 
vuren. De benoodigde beweegkracht voor deze kleine werkplaats 
wordt voortgebragt door een stoomtuig van 8 paardenkracht. In 
het geheel bestaan de mechanische krachten van de ijzerfabrijk 
te Seraing uit 11 stoomtuigen, gezamenlijk van 550 paardenkracht, 
waaronder een van middelbare drukking van 100 paarden, het-
welk de pletrollen tot vervaardiging van plaat-, gewoon staaf-
en bandijzer, alsmede vier scharen in beweging brengt. Twee 
andere stoomwerktuigen, elk van omstreeks twintig paarden, 
brengen elk een der voormelde groote hamers in beweging; een 
vierde stoomtuig, eindelijk, van 100 paarden, beweegt eenblaas-
toestel voor de hoogovens. 

\Ien staat van verwondering opgetogen, wanneer men het ruime 
gebouw binnen treedt, waarin, als in een middenpunt, de groote 
beweegkracht van deze vier stoomwerktuigen zich vereenigd be-
vindt. Het doffe geraas, verbonden aan de snelle beweging van 
een groot aantal tandraderen, door welke vier stellen pletrollen 
gedreven worden, het gedreun der zware hamers, het schelle gekras 
der pletterijen, getuigen van des menschen magt. Een eenig in-
dividu, — oplettende waker , — kan in een oogenblik, en met 

D i 

eenen enkelen handgreep, de beweging doen ophouden van al die 
vermogende werktuigen. : : / . 
, Regts van dat gebouw, staat een stoomtuig van hooge drukking 
van 45 ; tot 50 paardenkracht, eene pletterij in beweging bren-
gende tot het trekken van ijzeren spoorstaven, alsmede do 
daartoe behoorende schaar en twee cirkel-zagen, die ieder twaalf 
honderd omwentelingen doen in de minuut, dienende om de einden 
dor spoorstaven af te snijden. 

In het gebouw, aangewezen op het plan door 21, is een stoom-
werktuig van hooge drukking van ongeveer 100 paardenkracht, 
met blaas-cilinder, opgesteld. Verder, op sluit zich aan de gieterij 
een ander dergelijk werktuig aan van 45 paardenkracht. Deze 
beide werktuigen, gevoegd bij het reeds aangewezen van 100 
paardenkracht, dienen tot het aanblazen der hoog-ovens, der 
cubilots van de gieterij en van den aflineerhaard. 

Een klein stoomwerktuig, met waterpassen cilinder van omtrent 
6 paardenkracht, geplaatst op het bovenplat der hoogovens, dient 
om den erts en de andere materialen naar boven te voeren. 

In het gebouw d , naast de haven, is een stoomtuig van 6 tot 8 
paardenkracht geplaatst, tot het in werking brengen der werktuigen, 
dienende tot het gelijk maken der einden van de spoorstaven. Een 
stoomtuig van 100 paardenkracht voert den noodigen wind aan 
voor de beide onlangs gebouwde hoog-ovens; eindelijk is het laatste 
der elf stoomtuigen dat, hetwelk dient tot beweger voor de draai-
je r i j , tot het vervaardigen der pletrollen, en waarvan hiervoor 
melding is gemaakt. 

Het arbeidend personeel der fabrijk bestaat uit 800 menschen, 
é 

in twee afdeelingen gesplitst, die elkander om de twaalf uren af-
lossen. Het vuur der vlam-ovens wordt in den nacht van Zondag 
op Maandag aangemaakt, en zonder tusschenpoozing aangehouden 

• tot den volgenden Zaturdag avond. Hunne zeer deugdelijke zamen-
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stelling, en de sterke luchttrek door den vuurhaard, zijn oorzaak, 
dat men ze zeer lang gebruikt, zonder dat ze herstelling behoeven. 

De ijzerfabrijk van Seraing mag genoemd worden als eene, waar 
de wetenschappen met den meesten ijver worden toegepast; ook 
is hare voortbrenging in den handel beroemd. De goede afwer-
king der spoorstaven, bij de groote deugd van het ijzer, maken, 
dat die zeer gezocht zi jn; zulks wordt erkend door alle indus-
trieelen, die ze gebruikt hebben.' 

DE GROOTE SMEDERIJ. 

(o op het plan) 

De plaatsing der verschillende winkels moet, wegens hun mid-
dellijk of regtstreeksch verband, zoo nabij elkander als mogelijk 
zijn; en daar nu de smederij bijna al wat zij voortbrengt, aflevert 
aan de werkplaats voor locomotieven, zoo hebben JOHN COCKE-

RILL en zijne Ingenieurs deze beide w^erkplaatsen tegen over el-
kander doen aanleggen, ten einde het onderling vervoer zoo min 
mogelijk kostbaar zoude zijn; waardoor de grootste stukken van 
gesmeed ijzer, als groote gebogen assen, lokomotief-assen, wielen, 
enz. kosteloos tot het van pas maken en in één zetten, uit de 
smederij woorden overgevoerd in de andere werkplaats. 

Deze smederij, eene der grootste op het vaste land van Europa, 
bevat 6 5 vuren , twee aan twee met elkander onder eenen 
meenschappelijken schoorsteen vereenigd. Het personeel der in-
rigting bedraagt niet minder dan 65 smeden, 112 voorslagers, 
i stokers en 4 groot-hamer smeden. Een stoomwerktuig van lage 
drukking en met slingerenden cilinder van 20 paardenkracht brengt, 
in het noordelijke gedeelte van het gebouw, twee scheprad-blaastoe-
stellen (ventilators) in beweging; twee doorgaande buizien brengen 
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de lucht Qvcr de geheele lengte der smederij; aan elke buis zijn 
armen verbonden, voorzien van kranen, welke de smid naar goed-
vinden openen en sluiten kan , om zijn vuur de vereischte werk-
zaamheid te geven. Een bak van dik ijzerblad, met water gevuld, 
en die door het stoomtuig gevoed wordt, dient des noodig ter afkoe-
\iM van het cresmeed iizer. In de smederij wordt da2:eliiks verbruikt O W V J Ö V 

eene hoeveelheid van 8400 Ned. pd. steenkolen, hetgeen voor het 
jaar, op500 dagen werkens gerekend, uitmaakt 2,520,000 N. pd. 

Maandelijks gaan uit de smederij 98000 Ned. pd. gesmeed 
ijzer. Haar arbeidsmaterieel is meer dan f 73000 waard; 1130 
smeedtangen, 400 hameis , 2000 koudbeitels, 900 zethamers, 
1400 smeedzadels, 180 nagelijzers, en genoegzaam 5000 stam-
pen zijn voor^den arbeid benoodigd. 

Aan het zuidelijke einde dezer werkplaats ziet men eenen hamer, 
waarmede men de stukken van eene zekere belangrijkheid, als 
de assen voor locomotieven, enz., smeedt. Deze hamer wordt door 
een stoomtuig gedreven van 12 paardenkracht, welke zijwaarts 
van den hamer staat, hebbende op de as van zijn drijfwiel de 
kam des hamers geplaatst. De hamer is geheel van gesmeed 
ijzer, en weegt 1000Ned. pond; hij geeft 90 slagen in de minuut. 
Drie vlamovens en twee zoogenaamde Engelsche ovens of haarden, 
door de ventilators aangeblazen, zijn tegenover den hamer op-
getrokken , alsmede een zesde oven, bestemd tot het heetmaken 
of gloeijen der radbanden voor locomotieven en waggonswielen. 
Het grondvlak der geheele smederij is gi^oot 5600 vierkante el. 

De werklieden van de smederij zijn misschien de bekwaamste, 
die Seraing heeft. Uit die inrigting zijn stukken geleverd, wier 
vervaardiging met de grootste moeijelijkbeden gepaard ging. 

Een hoofdarbeider van beproefde geschiktheid en kunde, en 
jaren lang als zoodanig bekend, is belast met de verdeeling van 
den arbeid en het opzigt over de werklieden. 

lx 
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ÜE LOCOMOTLEFALVKERIJ. 

(6 op het plan.) 

De hoeveellieid gereedschappen, benoodigd in een' constructie-
winkel , is zeer aanzienlijk, zelfs wanneer men er maar eene soort 
van voorwerpen maakt; hoeveel grooter moet zij dan niet wezen, 
wanneer er , gelijk te Seraing plaats heeft , alle soorten van 
w^erktuigen worden gebouwd. Elke soort vereischt, uit den aard 
der zaak, bijzondere verrigtingen, en talrijke en zeer verschi 
lende werktuigen zijn benoodigd, om te kunnen geraken tot de 
vervaardiging der onderscheidene deelen, waaruit die worden 
zamengesteld. Nergens is de aanwending van machinerie — als 
gereedschap—van een zoo groot belang als in eene werkplaats, 
waar locomotieven worden gebouwd, en waar m e n , om mede 
te kunnen dingen, alle middelen moet in het werk stellen, om 
eene spoedige en volmaakte uitvoering aller werktuig-deelen te 
vunnen erlangen. 

In Seraing is deze werkplaats op eene zeer groote schaal toe-
r 

gerust, hetgeen bewijst, dat men daar de belangrijkheid der 
werktuigen in het groot erkend heeft; ook staat men verbaasd 
bij den eersten aanblik van de bijna ontelbare menigte machinaal 
gereedschap, die men in die groote ruhnte ontwaart. Door de 
spoorwegen, welke zich tegenwoordig gelijk een net over Europa 
uitbreiden, verkrijgen werkplaatsen van deze soort eene groote 
belangrijkheid; door de vele locomotieven, die sedert eenige 
jaren daaruit zijn voortgekomen, heeft zich in dezen tak van 
nijverheid eene steeds toenemende bedrijvigheid geopenbaard. 

Deze ruime locomotiefwinkel ligt tegenover de smederijen, en 
is op zich zelf een volledig etablissement; want daar zijn ver-
eenigd de drie mechanische verrigtingen , welke het meest bij-

I 
i 
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dragen tot de vervorming van het gegoten en gesmeed ijzer in 
gedeelten van werktuigen. 

De regtervleugel van het lokaal is bestemd voor de werktuigen. 
Men merkt daar, in de eerste plaats, op- eene te Seraing, volgens 
het stelsel van SHARP en ROBERTS gebouwde steek- en vertikaal-
schaaf machine. Zij snijdt, door eene loodregte en afwisselende 
schaving, regte en schuine groeven, vierkante en regthoekige 
tapgaten, in de stukken van gesmeed en gegoten ijzer, en van 
koper , en schaaft naar de behoefte binnen- en buitenvlakken 
van geringe grootte af. Verder op ziet men onderscheidene andere 
machinen van verschillende zamenstelling, tot het afschaven en 
effen maken van metalen, welke werktuigen in de werktuigkunde 
ffroote dieristen bewiizen, en hier van alle grootten voorhanden O ü ï ^^ O 
zijn. Onder de kleine, welke door het stoomwerktuig bewogen 

* 

worden, zijn er voornamelijk twee, welke zich door de doeltref-
fende, vernuftige inrigting van hun mechanismus doen opmerken; 
daardoor namelijk, dat de opschaving even zoo goed op ronde als 
op platte oppervlakten plaats heeft. Met deze machine kunnen 
gewone arbeiders zoodanige deelen maken , welker vervaardiging 
te voren slechts aan zeer bekwame handen kon worden toe-

een 
vertrouwd. 

Er zijn niet minder dan tien pers- of stamp-machinen; 
aantal, dat aanvankelijk groot schijnt, doch niet , als men 
overweegt, dat het stampen van gaten de verrigting i s , die in 
werkplaatsen als deze het menig\'uldigst geschieden moet; dage-
ijks moeten vele duizende gaten in de stukken metaal gemaakt 

worden, waarbij de drukking, die door de hand uitgeoefend 
wordt , niet met voordeel kan worden aangewend. 

Tot de opstelling der machinen is noodwendig het grootste 
gedeelte des gebouws benoodigd; tot dat einde is bestemd een 
oppervlak", groot 1230 vierkante e l , waarop 13 locomotieven te 
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gelijkertijd kunnen staan. In het midden zijn gelegd twee even-
wijdige spoorweglij nen, waarop de locomotieven worden ineen 
gezet. Zijwaarts staan 7 groote kranen, tot het oprigten en weg-
nemen der werktuigen, als ook tot het ligten van zware stukken, 
welke niet met de hand vervoerd kunnen worden. Aan den langen 
frontmuur, vóór langs de ramen , staan 50 bankschroeven. 

In een vertrek daar neven, gemerkt 18 op het plan , bevindt 
zich het grootste gedeelte van de opstellers voor locomotieven; 
van daar ziet men de stoommachine, die de werktuigen van deze 
werkplaats in beweging brengt. Zij heeft ongeveer 25 paarden-
kracht , is van hooge drukking, en onderscheidt zich zoo wel 
door hare juiste werking als door hare sierlijkheid. 

Deze werkplaats staat onder de leiding van eenen enkelen op-
# 

zigter, die belast is: 1°. met het bijzonder toezigt over de arbeiders, 
onder wie hij de afzonderlijke deelen der machinen verdeelt naar 
hunne bekwaamheid en behoefte aan werk; 2°. met het nemen 
van de noodige maatregelen, dat geen tijdverlies, voor den arbeid 
nadeehg, plaats liebbe, hetgeen zou kunnen ontstaan — door de 
arbeiders, door de werktuigen, of eenige andere oorzaak; en 
5®. met de zorg voor eene naauwkeurige naleving der voor-
schriften, door den besturenden Ingenieur gegeven. 

De locomotieven, die door de fabrijk te Smxng geleverd wor-
den, zijn zeer goed gebouwd. Zij bevelen zich aan voornamelijk 
door hare wel doordachte verbindingen, en door eene doeltreffende 
toepassing der beste, tot heden bekend gewordene, wijzen van 
arbeiden. Ook vindt men ze op de hoofd-spoorwegen van het vaste 
land van Europa, in Belgie, Pniissen, Rusland, Polen, Oosten-
rijk, enz. (1) In het buitenland worden zij, inzonderheid in laatst-

(1) In Nederland heefl men de voorkeur gegeven aan hel Engel-
sche fabrlcaat, terwijl enkelen in Nederlandsche fabrijken zijn ge-
maakt. (Red,) 
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genoemden Staat, het hoogst geschat. Na lange wedijvering in 
verschillende proeven met de beste werktuigen der voornaamste 
fabrijken uit Engeland, Frankrijk en Amerika, hebben zij de 
goedkeuring der Oostenrijksche Ingenieurs weggedragen, hetgeen 
door buitengemeen groote bestellingen bevestigd is geworden. 

OPSTELLERS-WERKPLUTS. 

^ (7 op het plan.) 

Eene volledige voorraad van werktuigen en gereedschap is 
ten allen tijde eene oorzaak van welvaart voor een etablisse-
ment als dat van Seimng, hetwelk den bouw der grootste 
machinen onderneemt. Het is ontegenzeggelijk, da t , om goed 
te bouwen en goed te fabriceren, goed gereedschap en goede 
werktuigen noodig zi jn: zij geven de zekerheid, eener 'spoe-
dige, volmaakte en zuinige uitvoering. Men ziet, wel is waar, 
werkplaatsen, waar de werktuigen niet passen aan de te ver-
vaardigen stukken, dewijl de fabrikant niet altijd in staat is 
vijf tot zes duizend gulden voor een enkel werktuig uit te 
geven. In dat opzigt verkeert het etablissement te Seraing in een 
bij uitstek gunstigen toestand. Aanvankelijk opgerigt onder de 
bescherming en medewerking der Nederlandsche Regering, onder-
steund door hare kapitalen, behoefde het geene uitgaven le sparen, 
die er de dienst vereischte. Later werd het wegens de talrijke 
en veelsoortige werken, welke het uit te voeren had, genoopt 
om steeds het aantal zijner werktuigen te vermeerderen, ten 
einde in staat gesteld te zijn, om aan de ontvangen bestellingen 
te voldoen. Zoo moesten nog kort geleden de beide draaibanken 
vervaardigd worden, welke de aandacht boeijen, als men in de 
werkplaats treedt, daar zij van buitengewoon groote afmetingen 
zijn. De eerste is eene draaibank tot het cilindreren, en heeft 
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eene lengte van 15.23. Zij bestaat uit eene bank van gegoten 
ijzer en eene vaste pop met draaischijf, eene beweègbare pop, 
eene beweegbare slede met beitel-draagstuk, enz. 

Voorzien van een wel uitgedacht drijfwerk, dient zij niet slechts 
tot het afdraaijen van groote stukken, maar ook, wanneer noodig, 
tot het uitslichten en schroefsnijden. Ondanks hare buitengewone 
afmetingen, werkt zij met merkwaardige regelmatigheid en naauw-
keurigheid. Men heeft op dezen kolossus reeds assen, w e g ^ e 
10 tot 12 duizend Ned. pond, afgedraaid. 

De andere bank is bestemd tot het vertikaal afdraaijen, en 
bestaat uit eene ontzettend groote schijf van gegoten ijzer, waar-
van de krans aan de binnenzijde getand is. Zij is bevestigd op 
eene as of spil, en met vele gaten doorboord, die even ver van 
elkander verwijderd zijn, en dienen tot doorlating der bouten, 
welke men gebruikt tot het stellen der stukken, die men bewer-
ken wil. Men kan daarmede stukken van drie el middellijn uit-
boren en afdraaijen. 

De aanmaak en plaatsing dier beide banken kostte meer dan 
ƒ13 ,000 . 

Keeren wij thans tot de opstellers-werkplaats terug. 
Het gebouw is sterk, met smaak en vernuftig gebouwd. Men 

ziet, dat het geheel diep doordacht en door schrandere mannen 
daargesteld werd; ook zijn er vereenigd al die vereischten, welke 
men in eene soortgelijke werkplaats kan verlangen, want het ge-
bouw is ruim, bij eene zeer voldoende hoogte, is volkomen verlicht, 
en bezit de benoodigde inrigtingen voor eene gemakkelijke be-
handeling der daarin te verrigten werkzaamheden; op de zeer 
sterke fundering zijn zware stukken hout geplaatst, tusschen 
welke een waterdigte put van 7 el lengte, op 5 el breedte en 

el 

6 .75 diepte, is gemetseld, en waarover zich buitengewoon zware 
en sterke kranen bewcïïen. 
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Bijzonder merkwaardig zijn deze groote kranen, zoo als er zich 
vele te Seraing bevinden; elke bestaat uit eenen houten spaander, 
zwaar 0 .55 vierkant, rustende op eenen tap, die in eenen in 
den vloer ingelaten pot draait; de legger of galg bestaat uit twee 
balken van 7 el lengte, behoorlijk door anderen geschoord. De 
kranen dezer werkplaats zijn de grootste en sterkste, die Seraing 
bezit; elke heeft reeds meermalen een' last van meer dan 25,000 
Ne;^. pond geligt. 

« 

W'ERKPLAATS VAN DE GROOTE SCIIARVF-MACHINE. 

(8 op het plan.) 

Deze machine is bestemd om oppervlakken af te schaven, dat 
is, tot dat bedrijf, hetwelk vroeger als het moeijelijkste werd 
aangemerkt, omdat het met den beitel en de vijl moest worden 
uitgevoerd. De uitvinding dezer machine heeft eene wezenlijke 
omwentehng in de kunst van zamenstelling ten gevolge gehad, 
en zeer veel tot haren vooruitgang bijgedragen. Er z i jn , gelijk 
bekend is, twee zeer verschillende schaafmachinen; de eene is 
zoodanig ingerigt, dat het af te schaven stuk moet worden be -
wogen, terwijl bij het andere het stuk stil ligt, en de beitel in 
beweging wordt gebragt. Deze schaafmachine is van de eerste 
soort; ofschoon zeer eenvoudig ingerigt, schijnt zij evenwel we-
gens den toestel, door welken zij in beweging wordt gebragt , 
en die uit vele afzonderlijke deelen en raden bestaat, zeer zamen -w ' 

gesteld. 
Daar deze schaafmachine met groote regelmatigheid en naauw-

keurigheid de op haar geplaatste stukken afwerkt, is zij in elke 
machine-werkplaats een noodzakelijk gereedschap. Die , waarvan 
hier de rede is, werkt slechts groote stukken af, en is, bij eene 

cl cl 

breedte van 1 . 5 2 , 1 4 . 6 5 lang. 
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Naast de schaafmachine süiat eene zeer groote draaibank, uitmun-
tend bewerkt, en hebbende eene bijzonder vernuftig uitgedachte 
inrigting tot beweging. Zij is te Serawg gebouwd en , doet er 
buitengewoon groote diensten, wijl zij tot eene menigte meer of 
minder belangrijke verrigtingen kan gebezigd worden. Op eenigen 
afstand daarvan staat eene vertikaal-slichtbank, w^elke als machine 
meestal tot doorboren van het dikste bladijzer, .met gaten van 
20 tol 22 duim in middellijn, gebezigd wordt. Behalve deze 
machine ontwaren wij hier verschillende andere meer of minder 
belangrijke werktuigen, bij voorbeeld: 4 draaibanken, 5 kleinere 
schaafmachinen, 1 boor-toestel en eindelijk 20 bankschroeven 
voor opstellers. 

De bijzondere bestemming van deze werkplaats, welke slechts 
een paar schreden verwijderd is van de groote sUchtbank, is het 
opstellen der stoom- en wind-cilinders, stoomkasten, schuiven en 
pompen , veiligheidskleppen en waterpersen, welker gebruik in 

» 

de nijverheid sedert eenige jaren zeer toegenomen is. Deze 
werkplaats verlatende, ziet men nog ,drie fraaije en sterke kra-
nen , die elk 9 tot 10 duizend Ned. pond ligten kunnen. 

DE KOPER-GIETERU. 

(9 0]) het plan.) 

Een koper-gieterij kost , als men er belangrijke werken wil 
doen uitvoeren, al is zij zeer eenvoudig, altijd eene vrij groote som. 
Het materieel van die kopergieterijen, welke op een'hoogen trap 
zijn gekomen, is bijna even menigvuldig als bij ijzergieterijen. 
Hier , waar men zich nagenoeg bepaalt tot den aanmaak van be-
trekkelijk kleine voorwerpen, als kussens voor taplegers, pompen, 
kranen, enz., zou men de hefkraan, de*groote vormkasten en 
den vlamoven hebben kunnen missen; maar de grondlegger van 
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Scrai?ig wilde ook dit gedeelte van dat etablissement in overeen-
stemming brengen met de andere, zoodat er aldaar stukken kun-
nen worden gegoten, wegende 1500 tot 2000 Ned. pond. 

De gieterij bestaat uit twee aan elkander sluitende gebouwen, 
waarvan elk acht kroes-fornuizen bevat; het eerste gebouw heefl 
buitendien een vlamoven en eene sterke kraan. Aldaar zijn reeds 
stukken, wegende meer dan 1000 Ned. pond, gegoten geworden. 

De zandvormen voor het kopergieten w'orden eveneens bereid 
als voor het ijzergieten. Als de stukken uit de vormen genomen 
worden, kleven er nog eenige zand- of aarddeelen aan; zij wor-
den in een naburig gebouw f l 9 op het plan) gebragt, waar men 
ze door raspen, beitelen en vijlen schoonmaakt. 

DRAAIBANKEN VOOR WIELEN VAN LOCOMOTIEVEN. 

flO op het plan.) 

In den regtervleugel van het gebouw, op de tweede binnen-
plaats K , is eene werkplaats, welke afhangt van den locomo-

f 

tief-winkel. Daarin zijn vijf groote draaibanken, welke men 
opzettelijk heeft doen bouwen, om de radbanden der wielen van 
de locomotieven af te draaijen, alsmede verschillende fraaije 
schaaftuigen van de nieuwste inrigting. 

DE WERKPL.UTS VAN DE GROOTE BOOR- OF SLICHTBANK. 

fll op het plan.) 

Deze w^erkplaats wordt zoodanig genoemd, omdat ze, onder 
de vele zware draai- en boorbanken, eene zeer groote shchtbank 
bezit. De slichtbank bezit, even als elke draaibank, het middel 
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tot het juist centreeren van eenig voonverp; doch hier is meer 
bepaaldelijk het doel, om-holle cilinder-oppervlakten af te draaijen, 
zoo als van cilinders voorstoom-werktuigen, enz.; in een woord, 
al zulke stukken, binnen welke zich andere ligchamen juist 
sluitend moeten kunnen bewegen. 

Met de groote slichtbank kan men cilinders uitdraaijen van 
cl el 

5.25 in middenlijn en 5.00 lengte. 
Bij deze bank is een dubbel werkend Watt'sch stoomtuig van 

lage drukking, van elf paardenkracht geplaatst, wat tot deze en 
de twee daar boven gelegen werkplaatsen als moteur dient. Ver-
der op staat eene draaibank van zeer groote afmetingen (lour m 
ïair) en met een dubbel tand-raderwerk voorzien, om raden of 
andere platte voorwerpen, als deksels van stoomcilinders, enz., 

cl 

van 4.50 middellijn, te draaijen en te boren. Bijna in het 
midden der werkplaats staat eene andere draaibank, aan wier 
eenvoudigheid en sierlijkheid de bezoeker kan nagaan, dat eene 
bekwame hand haren bouw bestuurd heeft; zij is van J . W n r r -
W'ORTii uit Manchesierj die eenen Europeschen naam heeft, en te 
regt voor een der beste machine-constructeurs van Engeland wordt 
gehouden. Deze draaibank is merkwaardig wegens de menigte, 
verschillende verrigtingen, waartoe zij gebruikt kan worden; 
niet alleen lot het afdraaijen en afrigten van vlakken, maar ook 
tot uitboren van stukken, alsmede tot snijden van schroeven en 
moeren van verschillende afmetingen, is zij te bezigen. 

Daar tegenover staat eene andere draaibank, welke met opzigt 
tot zamenstelling en vermogen aan de vorige geheel gelijk, en 
slechts door hare grootere afmetingen daarvan onderscheiden i s , 

el cl 

hebbende niet minder dan 10.55 lengte en 0 .50 center-hoogte. 
In deze werkplaats zijn, in het geheel voorhanden: twee slicht-
banken, twintig draaibanken van verschillende grootte, onder-
scheidene machinen om galen te stampen, dertig bankschroeven, 
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xes sterke houten kranen, en eindelijk verschillende timmer-

schaafbanken en slijpsteenen. 
Deze en de volgende werkplaatsen worden verwarmd door 

twee langs de muren loopende buizen, die den noodigen stoom 
vunnen bevatten, om, bij de hevigste koude, eene matige tem-

•peratuur in het lokaal voort te brengen, leder draaijer, ieder 
vijler heeft zijn eigen gazbek, zoodat de werkplaatsen des avonds 
schitterend verlicht zijn. 

Deze werkplaats heeft eene lengte van 92 el, eene breedte 
cl ^̂  é 

van 10.70 en eene hoogte van den vloer tot het gewelf van 5.50, 
en is • vuurproef gebouwd. De oprigting van dit gebouw is van 
de tijden der prinsen bisschoppen van Luik, en het beschreven 
lokaal diende tot stal voor de garde-du-corpspaarden. 

Het gereedschap en werktuigen, daarbij begrijpende de mid-
delen tot overbrenging der bew'cging van de toestellen voor ver-
warming en gaz-verlichting, en van het stoomtuig, is ruim 
ƒ190 ,000 waard. Een bijzonder pei'soon is belast met het opzigt 
over het schoonma'kcn van al de werktuigen en dat gereedschap. 

DE WERIVPUATS VOOR DPUUIJERS EN PASMAKERS 

is geplaatst op de eerste verdieping boven de voormelde. Bewe-
gingen in groote menigte en van allerhande soort wekken er 
de aandacht van den bezoeker. Hier is alles in het klein, wat 
men in de vorige werkplaatsen in het groot heeft gezien; men 
ziet er de meest verschillende mechanische toestellen en instru-
menten, die door tallooze riemen in beweging gebragt worden; 
men vindt er schroefdraad-wringmachinen, draai- en boorbanken, 
steekmachincs tot tapgatsnijden, schaven, draaijen, in één woord, 
alle soorten van kleine verrigtingen, welke de dienst van een 
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zoo groot etablissement als dat van Seraing vordert. Links, als 
men binnentreedt, ziet men 60 tot 70 vijlers op ééne ri j langs 
de ramen geplaatst; in het midden des lokaals staat eene ri j 
kolommen van gegoten i jzer, zich uitstrekkende over eene lengte 
van meer dan 80 e l , die de overbrenging-as der beweging ont-
vangen. in den achtergrond der werkplaats ontwaart men vijf 
kleine machinen, die elke onder het opzigt van één of twee 
werklieden arbeiden; zij dienen tot het opschaven van metaal, 
tot het afrigten van kleine stukken, en eindelijk tot vervanging 
van vij len, wier langzaam en kostbaar gebruik men zoo veel 
doenlijk vermijdt. 

Deze werkplaats levert een nieuw bewijs, dat JOHN COCKERILL 

en zijne opvolgers de belangrijkheid van een goed bestuur der 
gereedschappen of het uitvoeringstuig, en de noodzakelijkheid, 
om niet achter te blijven in den algemeenen vooruitgang, vol-
komen begrepen hebben. lederen dag doet men nieuwe uitvin-
dingen , om den arbeid te volmaken of minder kostbaar te doen 
zi jn, terwijl de handenarbeid meer en meer wordt vervangen 
door dien van werktuigen, welke beter zijn en meer kunnen 
leveren. Het is voor hen, die machinen bouwen, volstrekt nood-
zakelijk, dat zij zich de volkomenste werktuigen aanschaffen, en 
op Seraing kan le dien aanzien, als voorbeeld, gewezen worden. 

Door de aldaar heei^chende zindelijkheid, en wegens de ver-
scheidenheid der werktuigen en den voortreffelijken staat van 
onderhoud, waarin zij zich bevinden, is die werkplaats bijzonder 
belangrijk, en verdient door eiken bezoeker, tot in de geringste 
bijzonderheden, te worden nagegaan. 
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DE MODELMAKERLL, 

Geplaatst op de tweede verdieping, levert de modellen voor dc 
in ijzer of koper te gieten stukken. De modelmaker is ^en schrijn-

# 

werker, die kennis heeft van teekenen, en op de natuurlijke 
grootte arbeidt naar schetsen. Men ziet in dit lokaal niets als 
schrijnwerkers gereedschap, schaafbanken, cirkel- en vertikale 
zagen, hout-draaibanken enz. De aldaar gemaakte modellen zijn 
van eene zeldzame volmaaktheid, en hoogst belangrijk voor den 
man van het vak. 

MODELMAGAZIJNEN (1), 

Er zijn er I S , welke met modellen van allerhande soort ge-
vuld zijn, en zulks van de machinen van één tot die van zes 
honderd paardenkracht. 

Deze modellen, die sedert het ontstaan van het etablissement 
opgelegd zijn, hebben ontzettende sommen gekost; weinige werk-
plaatsen zullen eene zoo groote hoeveelheid modellen bezitten als 
deze. Die, welke men nog gebruiken kan, worden zorgvuldig 
bewaard; zij worden steeds zindelijk en in de volmaaktste orde 
gehouden. Elke machine (model) heeft hare tafel in afzonderlijke 
vakken verdeeld, waaraan eene tabel is gehecht, op welke vermeld 
is het volgnommer, dc kracht en het stelsel van het werktuig. 

Deze magazijnen zijn een kostbaar museum van al hetgeen 
t 

meest belangrijk is voor hem, die mechanische kennis heeft; hij 

(l) De grootste der te Seraing ge])Ouwde machinen iseenewater-
uitpomp-inachine voor koolmijnen van de volgende afmetingen; mid-

el cl el 
dellijn des cilinders 2.68; zuigerslag3.20; lengte van de balans 12.30; 
hoogte in hel midden van deze 3 e l ; middellijn der pompen 1 el. Dit 
stoomtuig, enkel werkend bij uitzetting en verdikking, heeft, als 
hel met eene drukking van drie dampkringen werkt , eene kracht 
van 600 paarden. 
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"vindt er eene groote menigte voorwerpen, die meestei'stukken 
zijn van schrijnwerkerij. 

Het aantal der in deze zalen aanwezige modellen van tand-
raderen is zeer groot. Er zijn meer dan 900 regte raden, in 

cl 
middellijn van 73 streep tot H . 9 0 , en 300 kegelvormige raden, 

cl 

in middellijn. tusschen 73 streep en 5 .10. Alle zijn naar de 
beste en door ervaring gestaafde beginselen zamengesteld en in -
gerigt. Hier is misschien de prachtigste verzameling van rader-
werken, die in de wereld te vinden is. 

lÖ 

DE MECHANISCHE OF GROF-SMEDERIJ. 

(12 op het plan.) 

Wij hebben boven, wel is waar, van de smidsen gesproken, 
doch moeten er hier op terug komen. Men onderscheidt er ver-
scheidene soorten van, als hoefsmidsen, slotsmidsen, smidsen voor 
instrumentmakers, enz.; maar men verdeelt ze over het algemeen 
slechts in twee soorten: de hand- of gewone smederijen, en de 
door mechanische middelen in beweging gebragte of grofsmederijen. 

In een etablissement, dat eenen zoo hoogen trap van ontwikkeling 
leeft bereikt, als dat van Seraing, hebben die beide soorten, uit 

hoofde zij zeer verschillende inrigtingen vorderen, ook bijzondere 
werkplaatsen. 

De handsmidse bestaat eenvoudig uit een gewoon vuur, met 
schoorsteen, eene blaaspijp in verbinding met den windvergaderbak, 
een aambeeld van gesmeed of gegoten ijzer, tangen , handhamers, 
enz. De stukken, die daar gesmeed worden-, wegen zelden meer dan 
130 Ned. pond. Eene zoodanige smidse is echter op verre na niet 
voldoende voor de vervaardiging der verschillende deelen der 
scheeps-stoomtuigen, welke in slaat moeten zijn, te weerstaan aan 
de hevigste slhi?;erin?:en en stooten, waaraan zij steeds blootp:esteld 

zijn. Om deze reden is het noodig, bij den bouw dier tuigen, voor 
meest alle deelen gesmeed ijzer tc nemen, en onder die deelen zijn 
eenigen van een ontzettend groot gewigt, als, bij voorbeeld, de assen 
der schepraden, verbindings-roeden, krukarmen, enz.; het is toch, 
bij de sterkste van die toestellen, geene zeldzaamheid, stukken te 
vinden, die vijf tot zes, ja zelfs tot tien duizend Ned. pd. wegen. 
Niet alleen zijn zulke stukken zeer moeijelijk te smeden, maar zij 
moeten ook doeltreffend gloeijend gemaakt worden, zoodat men 
daartoe bijzondere inrigtingen en werktuigen moet hebben. Het-
geen wij in dat opzigt hier zien, is van de allerbeste soort. Het 
gebouw is zeer hoog, zoodat de warme lucht des zomers naar 
boven kan ontwijken, en de arbeider er niet van te lijden heeft. 
Bij het binnenkomen, ziet men regts twee heerlijke Engelsche * 
haarden of ovens, aangeblazen door eenen ventilator, waarin de 
grootste stukken gloeijend gemaakt worden. Hunne zamenstelling 
is zeer eenvoudig; zij staan op rollen, en kunnen naar verkiezing 
verplaatst worden. Regt voor uit zijn drie hamers van verschillende 
grootte, waarvan een, een opwerp-hamer, wegende 4500 Ned. pd. , 
60 slagen in de minuut geeft; hij dient, tol het klaar maken van de 
ijzerstaven voor de verstaalde of geharde kränzen der raden van 
locomotieven, en tot het smeden van alle groote stukken. Regts 
daarvan is een gewone of basculerende hamer, dienende om de 
stukken voor de smids in het grof uil te werken; hij krijgt de 
noodige beweging door riemschijven; de derde hamer, welke, met 

# 

opzigt tot zijne grootte, een gemiddelde is tusschen de twee an-
deren, is geplaatst daartegen over, en wordt bewogen door een 
stoomtuig van 12 tot 14 paardenkracht. 

De beide eerslvermelde hamers worden door een stoomtuig van 
hooge drukking van 2 3 paardenkracht in beweging gebragt; de 
ventilator, in eene naburige ruimte geplaatst, wordt bewogen door 
eene machine met waterpassen cilinders van 7 paardenkracht. Tot 
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74 
vervoer der zware stukken en van het ijzer dient een spoorweg, 
welke het gebouw volgens de lengte geheel doorloopt. 

Veertien smidshaarden van de grootste soort maken de toestellen 
dezer voortreffelijke werkplaats volledig, waarvan de jaarlijksche 
voortbrengst bedraagt ongeveer 4-00,000 Nd. pd. 

DE KETEUI.\KERIJ, 

(15. en 14 OP het plan.) 

De ketelslagerswinkel is van zeer veel belang voor het etablis-
sement van Seraing, hetwelk jaarlijks ijzeren ketels vervaardigt 
ter waarde van meer dan ƒ 900,000 francs (ƒ425,250). Daaraan 
worden gebezigd meer dan 200 arbeiders, verdeeld in drie werk-
plaatsen. De opbouw en de mechanische middelen dier werk-
plaatsen, welke meer dan ƒ 4 0 0 , 0 0 0 francs (f189,000) hebben 
gekost, zijn zoo volledig als men wenschen kan; inzonderheid 
echter is zulks het geval met d ie , . op het plan gemerkt 1 4 , 
waarin meer bepaaldelijk ketels voor locomotieven worden ge-
maakt. Dit gebouw, voor weinige jaren opgerigt, beslaat een 
oppervlak van 2500 vierkante el. Een stoomtuig van ongeveer 
12 paardenkracht brengt in beweging de noodige mechanische 
inrigtingen, bestaande uit cilinder-draaibanken, banken om platte 
voorwerpen af te draaijen, tot schroefsnijden en tot boren, hand-
draaibanken , werktuigen tot het stampen van gaten, machinen 
tot buigen van bladijzer, slijpsteenen, ventilator, enz. 

Van deze werktuigen is er een, dat zeer merkwaardigis, te 
weten, de straalmachine; niet alleen stampt zij de gaten, maar 
draait ze uit, en kan, door eene juk-inrigting draaijende om ef 
met eenen staander, soortgelijk aan die der uitschuivende kranen, 
met gemak alle punten van een groot vlak bereiken. Eenige passen 
van daar , ziet men eene andere niet minder belangwekkende 
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machine tot het stampen van gaten en het vast klinken der bouten, 
volgens het stelsel van L E M I T R E te Parijs. Het is bekend, dat 
deze bekwame Ingenieur welligt van allen het meest den handarbeid 
bij de ketelmakerij door werktuigelijke middelen heeft doen ver-
vana:en. De klinkins: schiint bizonder ziine aandacht te hebben O O J i) O 
getrokken. Deze verrigting, die eenen zoo grooten invloed uit-
oefent op het welslagen van den arbeid, moet zoo volmaakt mo-
gelijk geschieden. Als de klinking zeer zorgvuldig uit de hand 
met hamerslagen gedaan word t , loopen de kosten te hoog. Om 
dit nadeel te verhelpen, hebben verscheiden Fransche en Engel-
sche Ingenieurs pogingen aangewend, om het klinken werk-
tuigelijk te verrigtten; hunne pogingen waren meer of minder 
vruchteloos; alle uitgedachte middelen hadden zoodanige ge-
breken , als welke hunne praktische aanwending niet ioelieten. 
LEMATTRE alleen vermögt het vraagstuk op te lossen. 

De bedoelde machine dient niet alleen tot klinken, maar ook 
tot doorboren der metaalplaten, die men vereenigen wil. Deze 
vermeerdering in uitvoeringsvermogen is te meer merkwaardig, 
wijl de machine daarom niet meer zamengesteld is, en zulks toch 
niet belet, dat men met de wenschelijke naauwkeurigheid er mede 
kan boren, zoodat men daartoe geen afzonderlijk werktuig be-
hoeft , als waarvan de kosten bijna evenveel bedragen, als die 
van het klinkwerktuig. 

In de, met 15 op het plan gemerkte, werkplaats, worden voor-

jnamelijk aangemaakt de ketels voor vaste stoomtuigen , de tenders 
voor de spoorwegen, en de ketels voor de werktuigen van stoom-
booten. 

Behalve die beide ruime werkplaatsen van de ketelmakerij, 
bezit het etablissement van Serai?ig eene derde nabij Luik, die 
niet minder merkwaardig is. 
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DE LEEUW. 

(13 op het plan.) 

^ Onder de voorwerpen van allerlei aard, welke de nieuws-
gierigheid hier gaande maken, is het gipsmodel van den Leeuw, 
die op het veld van Waterloo 'gesteld is, als gedenkteeken van 
den slag, die NAPOLEONS magt vernietigde. Dit reusachtig beeld 
werd in 1826 van ijzer gegoten. Het gewigt er van bedraagt 
28 ,000 Ned. pd., zijne lengte 4,30, en zijne hoogte 4'4D, van 
de voeten tot de kruin van den kop. 

1 I • ' 

HET K W ^ T I E R ST. GEORGES. 

{11 Op het plan.) 

Het vennootschap, dat eigenaar was van de landerijen, welke 
dezen naam verkregen hebben, wil daarvan op eene zeer lof-
felijke wijze gebruik maken. De woningen in een middelpunt 
van bevolking, gelijk Seraing, zijn duur. Daarvan is het ge -
volg, dat zeer vele der arbeiders ver van hel etablissement moeten 
wonen, waardoor niet alleen de dienst, maar ook die arbeiders 
lijden. Daarom besloot het vennootschap tot den bouw van het 
kwartier St. Georges, hetwelk bijna uitsluitend bestaan zal uit 
woningen voor de werklieden , zoodat ieder vader van een gezin 
in zijn eigen huis zijne maaltijden zal kunnen nuttigen. Behalve 
die woningen, zal het kwartier er ook nog bevatten voor de 
beambten der fabrijk. 

BESTUUR. 

De landstreek, Nvaarin het schoone etablissement w 
tot stand kwam 

vai] Se) 'arng 
, i s , zoo te zeggen, in alle opzigten begunstigd. 

i 

> ,1 

i i 

In het midden van alle benoodigde behoeften, tusschen een 
schoenen, bevaarbaren stroom en een' spoorweg, kunnen zijne 
voortbrengselen ten alle tijde vervoerd worden, en al de bouw-
stoffen, die er bewerkt worden, zijn gemakkelijk aan te brengen. 
Die ligging en de algemeene inrigting van het etablissement zijn 
gewis elementen, die op zijnen gelukkigen voortgang eenen grooten 
invloed moeten uitoefenen. Maar zonder een goed bestuur zouden 
al die voordeden nog niet veel beteekenen; doch ook in dit 
opzigt laat Seraing weinig, zoo iets, te wenschen over. 

Aan het hoofd van het vennootschap staat een raad van bestuur, 
bestaande uit eenen directeur en vier administrateurs. De direc-
teur zit vóór in den raad, en heeft het oppertoezigt over de werk-
plaatsen en haar toebehooren. Deze belangrijke betrekking is 
tegenwoordig ( 1 8 4 8 ) opgedragen aan den heer GUST.UF PASTOR. 

De raad wordt bijgestaan door eenen secretaris en eenen alge-
meenen kommissaris der regering. 

« 

De velschillende bedrijfstakken zijn verdeeld in vijf hoofdaf-
deelingen te weten : 

De 1® afdeeling, Steenkoolmijnen. 
, 2« 
» 3® 
p 4̂ ^ 
» 3® 

)) 

» 

» 

Ertswerken (ijzermijnen). 
Gieterii. 
IJzer-vervaardiging of 
Constructie-winkels. 

R, en 

r1 

Aan het hoofd van iedere afdeeling staat een arbeids-chef, die 
met het doen van rekening, met de uitvoering der van den 
directeur ontvangen bevelen , en met het opzigt over de beambten 
en arbeiders belast is. 

Door de voortreffelijke inrigtingen der boekhouding, kan de di-
recteur zich elk oogenblik dadelijk overtuigen van den finantiëelen 
toestand van dit groote etablissement. 
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SLOT. 

De voorgaande beschrijving is voldoende, om een denkbeeld le 
geven van de grootle en van de belangrijkheid der fabrijk van 
Seraing; het is misschien niet overbodig, met een enkel woord 
te gewagen van hetgeen Seraing levert, en van de daar aanwe-
zige middelen van uitvoer. 

Zeer zeker is Seraing zonder wederga in de geheele wereld. 
Het grondvlak van het etablissement i s , volgens het kadaster, 
groot 57 Ned. bunder, waarvan 46000 vierkante el door gebouwen 
zijn bezet. Het ijzer wordt er als erts in , en als stoomtuig ui t -
gebragt. Jaarlijks verbruikt men er 118 millioeuNed. pd. steen-
kolen, en wordt er, zoo voor den handel als voor de vervaardiging 
van machinen, 12 tot 15 millioen Ned. pd. ijzer voortgebragt; 
voorts 50 lokomotieven, 50 tenders, 12 landstoomtuigen van ge-
middeld 25 paardenkracht, 4 paar stoomtuigen voor schepen van 
gemiddeld 20 paardenkracht; eindelijk kan men er jaarlijks, in het 
geheel, machinen van te zamen 5000 paardenkracht voortbrengen. 

De middelen van uitvoering bestaan i n : 
27 stoommachinen van in het geheel 1050 paardenkracht, welke 

bijna altijd dag en nacht doorwerken. 
6 hoog-ovens. 
2 ovens tot het roosten der ijzer-ertsen. 

54 dubbele ovens tot het branden van coke. 
1 Engelsche affineer-haard voor fijn ijzer, met 6 blaas-pijpen. 

57 vlam-ovens voor het smeden van ijzer. 
6 cubilots of blaas-ovens voor het smelten van ijzer. 
5 stellen piet-rollen tot het maken van staf- en bladijzer. 
5 ijzer-scharen. 
6 hamers (groote.) 
6 cirkel-zaiien voor hout. 
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4 cirkel-zagen voor metaal. 
158 smids-vuren. 
159 draai- en boprbanken. 

57 schaaf-machinen. 
58 verschillende werktuigen tot het stampen en steken van gaten, 

het w i n g e n van schroefdraden, enz. 
56 het-kranen van verschillende meer of minder zamengestelde 

constructie. 
4 koolputten in ontginning. 

86 ijzer-erts putten in ontginning. 
4 mijngangen tot het uithalen van den ijzer-erts. 

17 erls-wasscherijen. 
V 

1 oven tot het smelten der koperstaven tot platen voor de vuur-

kasten der locomotieven. 
16 fornuizen tot het smelten van koper in kroezen. 

6 fornuizen met retorten tot het bereiden van gaz. 

4 ventilators. 
450 vormkasten voor ijzer en koper-gieting. 

1 oven tot het smelten van s taa . 
4 groote brandspuiten. 
Eindelijk eene menigte andere voorwerpen, wier opnoeming te 

wijdloopig zoude zijn. 
Seraing bezit een boekerij van wetenschappelijke werken in de 

Engelsche, i^ransche en Duitsche talen, meer dan 10,000 frank 
(ƒ 4725) waard, welke dagelijks vermeerderd wordt met de 
nieuwst uitgekomene werken, betrekkelijk de toegepaste mecha-

nika, de kunst om het ijzer te bereiden, enz. 
De ruwe opbrengst der inrigting beliep jaarlijks lot in 1847 

meer dan 17,000,000 frank ( f8 ,052,300) . 
Het personeel bedraagt thans (1847) 4200 arbeiders (hier zijn niet 

onder begrepen die, welke ook buiten Seraing gebezigd worden), 
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te weten: 515 jongens en 4 5 meisjes van 12 tot 16 jaren oud, 
en 5555 mannen en 285 vrouwen van over de 16 jaren oud. 

u 
In de eigenlijke constructie-winkels is de w'erktijd van 55 uur 

s morgens tot 7 uur s avonds; de arbeiders schoften k uur voor 
het ontbijt, een uur voor het middag-eten en 10 minuten voor 
het avond-eten. 

In andere werkplaatsen wordt gearbeid van 6 uur 'smorgens 
tot 6 uur 's avonds, met schoften, gelijk aan de voormelde. 

Het etablissement van Seraing, waarvan achtereenvolgende hoofd-
directeuren zijn geweest de heeren: P o ^ X E L E T , P . W E R Y en 
G. P . \ST0R, heeft van zijne oprigting tot nu ontzettende sommen 
gekost; gelijk het nu i s , zou het niet kunnen worden tot stand 
gebragt voor eene som van 14 millioen frank (ƒ 6,615,000). 
Ondanks de groote uitbreiding, die het door zijnen grondlegger 
verkreeg, heeft men, uithoofde van de talrijke bestellingen, die er 
van alle kanten gedaan worden, het voornemen om het nog te 
vergrooten. Het tegenwoordig vennootschap bouwde nog vier hoog-
ovens, vermeerderde het arbeids-materieel met negen stoomtuigen; 
en stichtte verschillende gebouwen. Eindelijk groeide elke afdee-
ling geregeld aan, en de uitbreiding, welke de dienst nog verder 
vereischt, zal evenmin achterwege blijven, als de verbeteringen 
van alle takken der belangrijke nijverheid, waarvan Seraing de 
zetel is. 

81 
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E R I T S C H C TERCEi^ IGI i^G T O T B E T O R D E R I i X G 
D E R W E T E I V S C H A P . 

(BRITSCH ASSOCIATION.) 

AANWENDING DER GASSEN, ONTWIKKELD UIT FORNUIZEN 

MET BLAASTOESTELLEN, {BLAST FÜB]S:ACES 
DEN-

KELIJK HOOG-OVENS) TOT VERWARMING. 
« 

DOOR DEN HEER J . P. BÜDD. 

Overgenomen uit «Mechanic's MagazineDeel 49. Augustus 1848. 

bladzijden 208 en volgenden. 

Het schijnt dat de gassen, voortkomende van die fornuizen 
op het oogenblik, dat zij ontsnappen, eene temperatuur hebben, 
nagenoeg gelijk aan die van smeltend geschut-metaal (hrass), In 
de ijzerwerken van YsiaUjfera, waar het ijzer wordt uitgesmolten, 
door middel van anthraciet of glanskool, heeft men op eene zeer 
vernuftige wijze van die warmte voordeel getrokken. Door eene 
inrigting, eenvoudig in beginsel, maar nog al moeijelijk te 
beschrijven, zonder model, (de beschrijving van den heer BUDD 

werd toegelicht met een keurig bewerkt model), worden de 
heete gassen afgeleid naar een ander kanaal, door middel eener 
sterke strooming, voortgebragt gaande door eene ontvangkamer 
(chamher) en luchtleiding, van een punt gelegen een weinig 
beneden den top van den oven. Zij worden met een gering 
verlies aan warmte tot onder den ketel eener stoom-machine 
geleid, en men heeft bevonden, dat hunne temperatuur hoog 
genoeg i s , om den ketel, zonder eenige brandstof er bij te 
moeten verbruiken, voldoende te verwarmen. Daarvan eene 
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groote bezuiniging. Ofschoon, tot dusverre, maar een fornuis 
en eene ketel tot dat einde zijn ingerigt, heeft men op die wijze 
eene jaarlijksche besparing van ooO pond sterling (ongeveer 
/*4200.00) verkregen. Men mag derhalve met vertrouwen ver-
wachten , dat wanneer de proef verder zal zijn uitgebreid en 
meer ovens ingerigt zullen geworden z i jn , zoodat de hitte der 
gassen bezuinigd en gebruikt kan worden voor de talrijke nuttige 
doeleinden, tot welke zij in een groot etablissement aanwend-
baar i s , de besparing zeer aanmerkelijk zal wezen. 
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GüTTA-PERClIxV-FABRUKEN, DOOR DEN HEER WHISHAW. 

In strijd met het heerschend gevoelen, dat gutta percha eene 
enkelvoudige zelfstandigheid i s , heeft de heer CRANE bevonden, 
dat zij in haren gewonen toestand is zamengesteld uit ten minste 
twee verschillende bestanddeelen, behalve eene aanmerkelijke 
hoeveelheid zwavel, te weten: 1®. eene witte stof, geheel zuivere 
gutta, en 2®. eene donker bruine zelfstandigheid. Verschil-
lende proeven werden genomen, ten einde de sterkte der gutta, 
wanneer zij gemengd is met andere zelfstandigheden, na te 
gaan, alsook welke kleurstoffen er mede zouden kunnen worden 
gemengd , zonder haar broos te maken, of hare hoedanigheden 
in deugdelijkheid te verminderen. Uit die proeven bleek dat de 
eenige (?) verfstoffen , die men gerustelijk kon gebruiken met de 
gutb percha, zouden zijn: oranje-lood, roze-rood, menie, ver-
miljoen , Hollandsch rood (pink), géele oker en oranje-chromaat 
(orangc'cliromate). Onder den invloed van warmte en drukking, 
spreidt zich de gutta percha eenigzins u i t , en nog meer als zij 
vermengd is met vreemde stoffen. Al de mengingen van gutta 
percha met andere zelfstandigheden, welke onderzocht waren , 
uitgenomen alleen d ie , bevattende potlood, werden bevonden een 
grooter vermogen te hebben om warmte te geleiden, dan de stof 
zelve; maar in zuiveren toestand is de gutta , met opzigt tot 
elektriciteit, een voortreffelijke ?iie/-geleider. De beste zamenstel 
tot vermeerdering van de buigzaamheid der gutta percha werd 
verkregen met caoutchouc-teer (caoulchidne); de volgende beste 
met het teer der stof zelve (gulta-pcrcMne?); en de beste thans 
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bekende stof lot het maken en het nemen van vormen, werd 
verkregen door gutta percha, te mengen met haar eigen teer en 
lampzwart. 

WHISIIAWS TELEKOITIIONON OF SPREEKTROMrET. 

De heer WHISHAW vertoonde de Telekouphonon, en zeide bij 
die gelegenlieid, dat de spreekbuizen van gutta percha geheel nieuw 
waren, gelijk ook het middel om de aandacht van een' persoon 
op een afstand te wekken, hetgeen werd gedaan door op een 
fluitje, in het eene einde der buis gestoken, te blazen, waardoor 
het geluid aan het andere einde schel klonk. Als oplettendheid 
op die wijze verkregen is, neemt men het fluitje weg, en door 
eenvoudig te fluisteren in de buis, kan de stem zeer. hoorbaar 
worden voortgeplant op een afstand van '1500 el en meer, en 
zoo uit de verte een zamenspraak worden gehouden. Het is klaar, 
hoe nuttig deze telegraphen kunnen worden in groote fabrijken; 
in bijzondere woningen zelfs zouden zulke buizen misschien de 
bellen geheel kunnen vervangen, daar zij zeer goedkoop zijn, en 
door vertakkingen met de verschillende kamers in gemeenschap 
zouden kunnen worden gebragt. En als er geene electrische tele-
graphen waren, zou men gebruik kunnen maken van zulke buizen, 
om zeer spoedig tijdingen over te brengen , op eiken verkieslijken 
afstand, door personen aan het einde van iedere buis, en van 12 
tot 15 honderd el van elkander, te plaatsen. In particuliere huizen 
behoefde het fluitje niet te worden gebruikt, maar zou men tot 
het opwekken der opletlendheid een middel van meer welluidende 
klanken dan de ziine kunnen aanwenden. Voorts vermaakte de t 

mededeeler zijne toehoorders, door, na het eene einde van de 
buis, die ruim 50 el lang was, te hebben gestoken in het mondstuk 
eener fluit, welke dooreenen anderen persoon, die de nooten moest 
regelen, gehouden werd, in het andere einde te blazen, waardoor 
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dc melodie van het lied «6'o(/ mvc llic Quecn,^ werd gespeeld op 
eenen afstand van ruim 50 el. Zich daarna wendende tot den 
Bisschop van St. Davids, zeide hij, dat ingeval een predikant over 
drie verschillende plaatsen gesteld was , liij door middel dezer 
buizen, dezelfde preek te gelijkertijd zou kunnen prediken in de 
drie kerken dier plaatsen. 
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PROEVEN MET CEMENT. 

Overgenomen uit het u Civil Engineer and ArchiCecü Journal» 

October 1848. Bl. 294. 

Sints eeuigen tijd is de aandacht zeer gevestigd op de eigen-
schappen van een cement, genaamd Portland-cement, uit de fa-
brijk van ASPDEN & ROBINS van Nortlifleet. 

Onlangs zijn door eene vereeniging van bouwmeesters, een 

i 

1 
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O* proef. 58 brikken, gemetseld met enkel patent Portland-
cement, braken af met 14 Eng. pond (6.50 Ned. , 
aan het einde aangebragt. 

irproef. 50 brikken, tegen elkander gemetseld met 1 deel Port-
and-cement en 1 deel zand, braken af met 15 Eng. 

pond (6.75 Ned. , aan het einde. 
5'̂  proef. 22 brikken, gemetseld m e t l deel Portland-cement en 

2 deelen zand, braken af met 168 Eng. pond (75.60 
Ned. , aan het einde. 

6® proef. 25 brikken, met 1 deel Portland-cement en 4 deelen 
zand, braken af met 56 Eng. pond (25.20 Ned. 
aan het einde. 

7« proef. 26 brikken, met 1 deel Portland-cement en 5 deelen 
zand, braken af met 74 Eng. pond (55.50 Ned. 
aan het einde. 

8® proef. 14 brikken, geheel met Portland-cement, met een 
wiel van 9 C W T (455,60 Ned. ^D), in het midden, 

n^. 2. O 

gToot aantal proeven met dit cement genomen,, zoowel zonder als 
met vermenging van zand, in verschillende verhoudingen. 

Deze proeven hebben de volgende uitkomsten opgeleverd. 
1« proef 17 brikken w'aren met Romeinsch cement tegen elkander 

geplaatst tegen den wand van eenen muur. 
Zij braken af door een gewigt van 7 Eng. pond (5.15 
Ned. , aan het einde aangebragt. ^ 

2'̂  proef i l brikken tegen elkander gemetseld, m e t l deelzanc 
en 1 deel Romeinsch cement, braken afmet een gewigt 
van 7 Eng. pond (5.15 Ned. ïïf) geplaatst aan het einde. 

El 
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braken afmel 17 Eng. pond (7.65 Ned. ffi) aan het einde. 
9« proef. 16 brikken, met 1 deel Portland-cement, en 1 deel 

zand, hangende aan beide einden, braken door een ge-
% 

wigt van 15 C W T {736 Ned. geplaatst op eene 
schaal, die in hel midden was opgehangen. 
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lO'' proef. En blok van Portland-steen, lang 2 voet 11 duim Eng. 
(0.873); zwaar 9 op 9 duim Eng. (0.223 bij 0.223) 
liet los met een gewigt; van 58 C W T (1913.20 
Ned. 

PROEVEN IN EENE EYDRAULISCHE PERS. 

I • 

i 
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11^ proef. Een blok geheel van Portland-cement 18 Eng. duim, 
el el 

(0.43) hoog, en zwaar 9 op 9 Eng. duim (0.223 op 
0 .223) , droeg eene drukking gelijk aan 108^ ton, 
(110256 Ned. op den vierkanten Eng. voet (0.0929 

el.). 
• • . . 

12»-' proef. Een mengsel van 1 deel zand en 1 deel cement, 80 
ton (81280 Ned. D̂) op 1 D v o e t . 

15® proef. 4 deelen zand en 1 deel cement, 80 ton (81280 
Ned. ïD) op 1 • voet. 

W® proef 7 deelen zand en 1 deel cement, 44^̂  ton (43212 
Ned. tl?) op 1 • voet. 
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15« proef. Een blok geheel met Romeinscli cement, brak met 
2 2 i ton (22860 Ned. 

16"-' proef. Een mengsel van 4 deelen zand en 1 deel Romeinsch 
cement, kon geene drukking hoegenaamd verdragen. 

17« proef. Een blok Portland-steen-, zwaar 'U Eng. duim en 
•1 Eng. duim (0.058 en 0 .023) , brak met 25 C W T 
(1139.20 Ned. ffi). 

18' proef. Een blok Portland-cement van dezelfde afmetingen, 
brak met 18 ton (18288 Ned. 
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GESMEED-lJZEREiS BOOGPEES-LEGGERS^VOOR BRÜGGEN. 

Overgenomen uit utlie CM Engineer and ArchitecVs Jourriab) 

October 1848, blz. 317. 

Onlangs xijn eenige proeven genomen in de fabrijk van de 
heeren Fox, HENDERSON k C®. te Smetlmicli, bij BlrmmgJmm, 
met eene gesmeed ijzeren boogpees draagJwkerbnig (ivroiight iron 

$ 

bowstring tubular girded' bridge), van eene soortgelijke zamenstel-
ling als die, \Yelke ontworpen is door den heer IlmnisoN (zie 
iet Civil Engineer and Architect's Journal van Januarij 11.) 

De proeven werden genomen met eenen legger, voor eene cl 
spanning van 120 Eng. voet (56,50) in den dag, in tegeiiwoor-
digheid van de gouvernements-inspecteuren der spoorwegen, en 
den gouvernementsraad van commissarissen tot onderzoek naar de 
sterkte van ijzer. 

De legger, geheel van gesmeed ijzer, bestond uit een' boog 
van ketelplaten en hoekijzer, en staven verbindende zijne einden 
in het vlak van den boog aan elkander; die slaven zijn buiten-
dien met den boog vereenigd door loodregte staanders, en door 
Aruisstukken lusschen haar, de staanders en den boog, waardoor 
de werking van het daarop geplaatste of daarover gaande gewigt 
over den geheelen boog verdeeld wordt. 

% 

De proef werd genomen door den bruglegger le belasten met 
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240 Ion (245840 Ned. ii') rails, slaven enz.; dit had de volgende 

voldoende uitkomsten: 
Gewigt van rails enz. op de 

dwareleggers geplaatst. 

545 
695 

1025 
157 
171 i 
2 0 o j 
240 

Ned. ïD. 
5o0o2 
70612 

104594 
159192 
175990 

E n g . duim 

245840 

Uiterst bedrag der doorbuiging 
in het midden van den boog. 

Ned. el. 
0,0016 

0,0159 
0,0554 
0,0540 
0,0698 
0,0842 
0,0958 

10 
I 

Q 

5 .^ 
5 S 

Het gewigt voor de proef was vastgesteld op 240 ton (245840 
'N êd. ÏD), zijnde het dubbel van den grootslen last, welken de 
brug zou kunnen te dragen hebben. Eene zware goederen-trein 
weegt minder dan een halve ton (508-Ned. D̂) de strekkende 

cl 

Eng. voet (0,50); een trein beslaande enkel uit locomotieven, 
(de zwaarst mogelijke), zou slechts i ton (1016 Ned. u') de cl 
strekkende Eng. voet (0,50) wegen, en bijgevolg op eene brug 
van 120, Eng. voet (56 el) spanning, een' last brengen van 
niet meer dan 120 ton (121920 Ned. tD). 

De legger voor de nieuwe boogpeesbrug heeft dus de proef 
bestaan van dubbel het gewigt aan spoorwagens enz. , dat er 
op geplaatst kan worden, en viermaal het gewigt dat hij be-
hoeft te dragen. 

Deze leggers zijn gemaakt voor wijde openingen, in gevallen 
waar de hoofdweg van groot belang is, of waar eene voldoende 
aansluiting niet dan met aanzienlijke kosten kan verkregen worden. 
De bruggen met deze leggers gemaakt, zijn voor zeer wijde 
openingen even veilig, als die met de gewone leggers over 
smalle openingen geslagen. 

. • ' A 

< 

' . • . - > 

» ' A 

• I 

f • 

. • 

• f f -

' ' i-' • 
f 

. H ^ J 

. .i { 

-

I y 

. i . 

• , . Wé ' • 

- % ' • 

4 
I' I, ^y. 

I 



M I 

92 

Dc sterkte eener dusdadige brug iiangt af van den boog en 
van de staven met welke zijne einden aan elkander verbonden 
zijn. De staanders zijn er ingebragt, gedeeltelijk om den last 
aan den boog te hangen, en gedeeltelijk om in de lengte en in 
breedte stevigheid te bekomen. 

De kruisstukken zijn dienstig om de ongelijkmatige doorbui-
ging der leggers, als de brug ongelijk belast is, te voorkomen. 

De legger is gemaakt van ketelplaten en hoekijzer, opgeklonken 
in den vorm van een \ierkanten hollen koker; de stukken zijn 
zeer sterk aan elkander verbonden, zoodat men nagenoeg op de 
volle doorsnede van de platen en het hoekijzer kan rekenen, om 
de zamendrukking te wederstaan. 

Ten einde aan den koker tevens eene zijdelingsche stevigheid te 
geven, steken de zijplaten, welke het bovenvlak vormen, over 
en zijn aan de scherpe zijden door hoekijzers verzekerd enz. 

el 
De bindstaven zijn ongeveer 8 Eng. duim (0,20) en 1 Eng. 

el 

duim (0,023) zwaar en in voldoend getal aangebragt, om de 
geheele spanning te dragen.. 

De leggers worden gedragen door schoenen van gegoten ijzen, 
aan het eene einde bevestigd in de pijlers, aan het andere gesteld 
op sleden en rollen. Met deze inrigting beoogt men te voorzien, 
niet alleen in de uitzetting en inkrimping van het ijzer der leg-
gers , maar ook in hunne beweging onder een' zeer zwaren last. 
De werking hiervan is bij de beproeving zeer voldoende bevonden. 

Dwarsleggers, geheel van gesmeed ijzer, zijn tusschen de 
leggers gehangen. 

Behalve de bovengemelde proeven op de Blackwall Extension 
b r u g , zijn twee leggers, voor eene brug van 150 Eng. voet 

cl 

(59,00) spanning, beproefd met een gewigt van 260 ton (264100 
Ned. tï); dat is iedere 2 ton (2052 Ned. ffi) de strekkende Eng. voet 

el 

(0,50) er op geplaatst als een dood gewigt, door gegoten ijzeren 1. 

95 

eggers onder de plaatsen te hangen, alwaar de gesmeed-ijzeren 
leggers moesten vastgemaakt worden, en door er 260 ton (264160 
"Ved. {D) rails, staven enz. aan te brengen. 

Bij die proef werd de last eerst op twee punten aan een einde 
aangebragt, vervolgens aan twee punten daar naast en zoo 
verder, ten einde zooveel mogelijk dezelfde uitwerking voort te 
brengen, als de overgang van een' zwaar geladen' trein. 

Bij eenen legger het men den last eenige dagen liggen; ver-
volgens werd hij verplaatst. Na verloop van eenige dagen werd 
dezelfde last op nieuw geplaatst en het men hem weder eenige 
dagen liggen. De uitkomst was geheel voldoende. 

Gedurende de proeven werden waarnemingen gedaan met een 
( 

waterpas, op eenigen afstand geplaatst, en de inzinking van 
de draagplaten in den grond waargenomen en opgeteekend. De 
bruggen zijn thans voltooid en geschikt voor dubbel spoor, 
zoodat de aangewende toets gelijk staat met 2 ton (2052 Ned. tD) 

cl 

voor iederen strekkenden Eng. voet (0,50) op elk spoor. 
Deze toets werd bepaald naar de onderstelling, dat de grootste 

last, welke in het gebruik op elk spoor kan worden geplaatst, 
cl 

ongeveer 1 ton (1016 Ned. de strekkende Eng. voet (0,50) 
bedraagt en da t , om te voorzien in de meerdere spanning, 
veroorzaakt door de snelle beweging van den treinlast over de 
b r u g , het proefgewigt op het dubbel van den grootsten last 
behoorde te worden vastgesteld. 

Bij zeer groote spanningen (b. v. 400 Eng. voet (122 el) en 
meer), zal het om menige reden noodzakelijk zijn, vier leggers 
te nemen in plaats van twee, en ze alle vier" aan elkander te 
verbinden, ten einde meerdere zijdelingsche stevigheid te verkrijgen. 

Wij vernemen, dat verschillende brugleggers van de boven-
vermelde zamenstelling, aan den Blackwall Extension spoorweg 
onder opzigt van JOSEPH LOCKE ESQ., zullen worden gemaakt. 
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DE GROOTE VIADÜC OVER DE DEE IN DE VALLEI 

VAN LLANGOLLEN. 

(Overjjcnoraen ui l : rdhc Civil Engineer and architects Journal.n) 

October 1848, blz. 307. 

De Viaduc welke thans gemaakt wordt door het stroomdal van de 
Dee in de Vallei van Llangollen overtreft, door hare buitengewoon 
groote afmetingen , alle bestaande werken van dien aard. Terwijl 
de Kokerbruggen voor de Menai-straat en de Conwa}-rivier, om 
hare nieuwigheid alle oplettendheid tot zich trekken , is dit werk 
bijna geheel voltooid geworden, zonder dat er veel acht op is 
geslagen. Hoe kolossaal het is zal men beter bevroeden , wanneer 
vermeld wordt, dat het veel grooter is dan de Stockport viaduc, 
welke als het grootste gewrocht van menschelijke bekwaamheid, 
met opzigt tot spoorweg\^erbinding, kon worden aangemerkt. 

De Dee-viadiic (dit is de naam welke aan die van Llangollen 
gegeven wordt) hgt 150 Eng. voet (43 el) boven de rivier; zij 
is 30 Eng. voet (9 el) hooger dan de Stockport viaduc, en 34 

el 

Eng. voet (10,20) hooger dan de Menaibrug. 
Zij wordt gedragen door 19 bogen ieder van 90 Eng. voet 
ei 

(27,-12) spanning. 
De omtrekken van dezen bouw zijn van de schoonste, die men 

had kunnen bedenken, zoo door kuisschen stijl, als bevallige 
juistheid van uitvoering; en tot verhooging van den indruk dien 
hij maakt, draagt niet weinig bij de rondheid der bogen, ver-
rijkt met massieve hardsteenen randen, en het kromlijnig talus 
der pijlers. De grootste oplettendheid schijnt te zijn aangewend 

y' 
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bij de landhoofden, de eenige gedeelten van het werk waar ver-
sieringen konden worden aangebragt. In het midden van beide 
zijn aan iedere zijde zeer fraaije nissen van de Corinthische orde 
aangebragt, in het uitmuntend bewerkte metselwerk. De pijlers 
zijn net bewerkt op de hoeken; ieder staat op een fondament 
van metselwerk, waarvan het bovenoppervlak ruim 400 vierk. 
Eng. voet (37 • el) groot is. 

Met uitzondering van het binnenvlak der w'ulven , dat met eene 
hlaauwe soort van baksteen gemetseld i s , is de geheele bouw 
sremaakt van schoenen hardsteen. O 

De Viaduc heeft eene helling, van het eene tot het andere einde, 
van 40 Eng. voet (12 el) en vereenigt de gedeelten van den 
Shrewsburj' en Chester-Spoorweg tusschen Rhos-Y-Medre en CMvk. 

Van beneden gezien heeft deze verbazende bouw een edel en 
waarlijk grootsch voorkomen, en zijne stoute evenredigheden, 
gepaard met zijne groote hoogte, kunnen niet falen , de bewon-
dering van den onverschilligsten beschouwer tot zich te trekken. 
Terwijl het gezigt beneden doet zien wat de kunst vermag, over-
treft dat , hetwelk men van den top der Viaduc heeft , in rijkdom 
en weelde van het schilderachtige, elk landschap van het koningrijk. 

Gelegen in het midden van de vermaarde vallei van LIangollcn 
is door natuur en kunst hier alles vereenigd wat het uitzigt bevallig 
en schoon kan maken. Aan eene zijde vindt men stoute heuvels, 
aan de andere eene vlakte van den weelderigsten rijkdom. 

In het gezigt zijn Caslell Dinas Bvan , (gemeenelijk genoemd 
Crow Caslk), gelegen op de kruin van een' kegelvormigen heuve 
de bekende met ijs overdekte rotsen; Wijnnstaij en Ponty Cijs-
sijllte of de Decwaterleiding. Deze laatste bouw welke het Elles-
mere kanaal voert , is op eenen korten afstand van de Viaduc en 
vermeerdert, door hare schoonheid en uitgebreidheid, de be-
langrijkheid der landstreek. 

• - » . 

A' 

I 
J l 
Is 



•. • r . » . 

1 ! 
4 -

9 6 

De Viaduc is gemaakt door de beeren MAKIN , MACKENZIE en 
BR.VSSIJ (aannemers van bet werk) voor r u i n u 100000 off 1200000) 
zijnde ruim £ 50000 (f 560000) meer dan de Stockport Viaduc 
heeft gekost. 

De kosten van het hout der steigers, voor de oprigting ge-
bezigd, bedroegen ^ 15000 {f 180000); aan metselaars alleen 
zijn tusschen 500 en 400, gedurende den tijd der werhaamheden 
gebezigd geweest. Binnen een afstand van eenige mijlen is men 
werkzaam aan eene andere Viaduc over de vallei Ceiriog. Deze 
bouw zal 120 voet (56 el) hoog zijn en zal tien bogen van 4 3 

cl 
Eng. voet (15,30) opening hebben en eenen van 120 Eng. voet 
(56 el). De geheele lengte zal zijn 830 Eng. voet (233 el) en 
iet gebouw zal veel geld kosten. 
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DE BRITTANNIA OF MENAI (1) EN CONWAY BRUGGEN. 

Overgenomen uit nthc Civil Engineer aud Architect's 

Journal ü October 1848, bl. 318. 

Uit het rapport van den heer STEPHENSON, in de vergadering 
van den Chester en Holyhead spoorweg van 24 September 11. aan-
geboden , blijkt dat de zamenstelling van den tweeden koker van 
de Conwaybrug ver gevorderd i s , en dat er geen twijfel is, dat 
hij, omtrent het midden van October, gereed zal zijn om geplaatst 
te worden. De vlotschepen (pontoons) zijn versterkt geworden; de 
kaapstanden zijn wederom opgesteld, en alle andere schikkingen, 
voor de oprigting noodig, zijn in een gevorderden staat. Ongeveer 
een drievierde gedeelte van het metselwerk van de Brittanniabrug 
is afgemaakt, en als men naar den tegenwoordigen voortgang van 
het werk mag rekenen, kan men stellen, dat de eerste koker ter 
plaatsing gereed zal zijn in Maart of April aanstaande. De aan-
maak van het ijzerwerk voor de Britt;uiniabrug is veel spoediger 
gevorderd, dan men verwacht had, en de vier groote kokers zijn 
hunne voltooijing nabij. Het middendeel der kokers is afgemaakt, 
en het gietwerk aan de einden wordt nu ingelaten. De steigering 
voor de eindkokers aan de zijde van Anglesea is gereed, en een 
groot gedeelte van het ijzer is reeds met gaten doorstoken, om 
met den bouw der kokers dadelijk te kunnen aanvangen. 

De steigering voor de kokers aan de zijde van Carminm , zal 
dadelijk gesteld worden, ten einde de geheele spoorweg-lijn zoo 

(1) Over den straat tusschen het eiland Anglesea, an het vaste land 
van Wallis, 
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spoedig mogelijk te kunnen openen. De noodige schikkingen wor-
den gemaakt om de kokers te kunnen vlotten, zoodra het metsel-
werk gereed is. Langs de geheele spoorweg-lijn zijn de werken 
in den meest voldoenden staat. 

Gedurende vier maanden, dat er een dageiijksche doorgang van 
zware treinen door de Conwaj-koker heeft plaats gehad, zijn zorg-
vuldige waarnemingen gedaan, omtrent de werking daardoor er op 
uitgeoefend, en deze hebben de juistheid der inzigten volkomen 
bewezen, waarop de ontwerpen van deze brug en de Brittania-
brug gegrond waren. 

De kosten van deze werken zijn de daarvan gemaakte hegroo-
tingen verre te boven gegaan. 
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BOTEN VAN GUTTA PERCHA. 

Overgenomen uit ((the Civil Engineer and Architect's 

Journal» October 1848 bl. 319. 

Te Scacombe (1) is eene loodsboot van gutta percha beproefd. Zij 
cl 

is lang 5 ,23 , en hoewel bijna gevuld met water, en hebbende 
vier man op het potdeksel (giiiiwak), bleef zij goed drijven. Zij 
weegt slechts 190 Eng. pd. (85,50 Ned. pd.) 

Zij beantwoordt niet alleen aan de vereischten van eene loods-
boot, maar kan ook tot reddingboot worden gebruikt. 

De gutta percha moet uitnemend geschikt wezen tot het maken 
van reddingboten, en reeds voor dat wij het bovenstaande ver-
meld vonden, waren wij te rade geworden, de opmerkzaamheid 
op de mogelijkheid dier toepassing te vestigen. De taaijheid, 
rekbaarheid en ligtheid dezer stof, voor het bouwen van boten 
is buiten kijf. 

De prijs is een dollar (nagenoeg f 2.56) het Eng. pd. (0,45 
Ned pd.) en voor eene boot van middelbare grootte heeft men 
30 Eng. pd. (12,30 Ned pd.) noodig. Oude gutta percha kan 
tegen eenen verminderden prijs verkregen worden. 

(Soienüfic Ammcan.) 

(1) De Vereenigde Staten van Noord-Ameriha, 
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HAi^'öCLIXGEï^' W E T E i \ S C U A P P E L I J R E 
M A A T S C ï ï A P P B J l E K . 

Overgenomen u i t : «t/ie practical Mechanic's Journal 

Mei, 1848. 

INSTITUUT VAN CIVIELE INGENIEURS. 

4 April. 

Het tweede gedeelle van het geschrift van den heer JACKSON 

over de waterstaats-werken van den Rijn en de Moezel wordt 
gelezen. 

Â a de voornaamste werken aan de Moezel uitgevoerd, om deze 
rivier bevaarbaar te maken, te hebben behandeld, werd het over-
zigt over de werken aan den Rijn weder hervat en na de ver-
schillende plannen, welke tot verbetering van den loop van deze 
rivier waren voorgesteld, te hebben uiteengezet en toegelicht door 
een aantal merkwaardige en belangrijke tafels uit de waarnemin-
gen van BL\NKEN en BOLSTR^V ontleend, zoo omtrent de water-
getijden , de helling van de bedden der verschillende rivieren, de 
lengte van tijd van eb en vloed, als over de gemiddelde hoogte 
van de verschillende dijken boven den buitengewonen hoog-water-

stand enz., eindigt de mededeeling met drie algemeene beschou-
wingen. 

De kaart van Holland beschouwende, en den loop van de ver-
schillende stroomen, daarop voorgesteld, nagaande, zoo zal het 
niet vreemd voorkomen, dat menigmaal ijsdammen in dit land 
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ontstaan , terwijl zulke omstandigheden betrekkelijk zeldzaam in 
Duilschland worden waargenomen ; want , zoolang de Rijn zijnen 
afzonderlijken loop behoudt tot Emmerik, bestaat er geen beletsel, 
uitgenomen korte krommingen, welke den voortgang van den 
stroom zeewaarts verhinderen; maar zoodra de stroom zich ver-
deelt aan de Waal en het kanaal van Pannerden, begint ook de 
aanslibbinsf en neemt toe naarmate van het aantal takken en doois 
togten, welke zich lager af bevinden. Algemeen wordt toegestemd, 
dat eene rivier zoo weinig uitmondingen mogelijk moet hebben, 
om daardoor de diephouding uit zich zelve te bevorderen , en 
dat de invloed van den vloed zoo ver mogelijk moet worden toe-

/ 

gelaten; terwijl gelijkertijd de uitwerking van den wind moet 
worden verminderd. Verder, da t , hoe meer het oppervlak van 
het water wordt verdeeld, ook te spoediger het zand zal ophoopen; 
als ook, dat wanneer eene aßeiding gemaakt wordt, gewoonlijk de 
ijsdammen zich beneden die aßeiding zetten, waardoor het water 
daarboven wast. Het wordt ook toegestemd dat , indien eene 
afleiding gemaakt wordt van gelijke doorsnede als de rivier, of toe-
gelaten wordt zich tot die doorsnede uit te breiden, deze weldra 
niet te bedwingen zal zijn , terwijl het zand spoedig zal ophoopen , 
en , dat wanneer openingen in dijken bestaan, het ijs zich in maa 
stroomen beweegt, de snelheid verliest en langzamerhand den 
doortogt sluit beneden de opening en het water daarboven doet 
wassen. Daarom is het vraagstuk, dat opgelost moet woorden met 
betrekking tot Holland, en het stelsel daar gevolgd om dijkbreuken 
voor te komen , en het beste gedeelte van het land te behoeden (in 
aanmerking nemende den weeken en moerassigen grond , en zijne 
ongeschiktheid om eenig groot vermogen te wederstaan) of het wel 
het beste stelsel is de persing tegen de dijken te verminderen, door 
afleidingen en nieuwe kanalen, en plaatselijke overstroomingen, ten 
koste van het aantal ijsdammen te doen loenemcn, ter zell'der tijt 
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de snelheid van den stroom van de hoofdrivier te verminderen , 
daarbij de geneigdheid , zand op te hoopen, grootelij ks bevor-
derende. Het is waar , zooals reeds opgemerkt i s , dat de toestand 
van de rivieren thans zoodanig is dat het allerkostbaarst wordt 
om iets van belang uit te r igten; maar het vraagstuk is van 
zulk een groot aanbelang voor de haven van Rotlerdam, en de 
zekerheid dat de mond van de Maas bij den Bnel, in het ver-
volg van tijd zal gesloten worden, gelijk de Rijn bij Katwijk, indien 
geene verbeteringen worden aangewend, is zoo 
liet zeer te bejammeren i s , dat niet reeds vroeger voorzorgen 
genomen zi jn , om voor te komen dat zulk eene groote lozing 
van water door het Hollandsche diep naar nellevoctsluis plaats 
heeft. De schrijver vestigt de aandacht van het Instituut op dit 
onderwerp en onderwerpt de volgende punten, ter overweging 
aan de leden. Dat het doel, waarnaar gestreeft wordt in eenig 
ontwerp, w'elk mogt worden voorgesteld.om de Maas \oovRot-
terdam te verbeteren, moet zijn de bescherming en versterking 
van de oevers en dijken, hetgeen waai^chijnlijk zal verkregen 
worden door de volgende veranderingen. Al de krommingen van 
de Lek regt te maken, ^om daardoor de kans voor het zetten van 
ijsdammen te verminderen. De waters van de Waal en Maas zoo 
veel mogelijk af te scheiden, en de eerste te zamen m e t d c L e 
naar zee te leiden langs den BrieL De-Biesbosch (nu in ver-
schillende armen verdeeld) tot een kanaal te vernaauwen, de hoe-
veelheid water regelende. De Krabbe, de Noorden het Spui af te 
sluiten met sluizen, en voor het oogmerk om den mond tc ver-
wijden , het eiland Rozcnhirg met den vasten wal van Vlaardingen 
te verecnigcn, daarbij zorgende het ebwater op dit eiland te doen 
w(irkcn en met loencmende snelheid en eene vermeerderde hoeveel-
leid van water (c Irachlen dc bank cn do ondieilen op (e ruimen. 
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18 April. 
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De mededeeling iii deze bijeenkomst was eene reeks van waar-
nemingen , omtrent de tegenstanden van spoorwegtreinen bij ver-
schillende snelheden, door D^VNIEL GOOCU van den Great Western 
spoorweg. 

Om de proeven te kunnen nemen waseendijnamometerrijtui 
te Siüindon vervaardigd, in hetwelk al de gevraagde uitkomsten, 
zeer uitvoerig, op dezelfde rol papier werden opgeteekend, waar-
door met een oog opslag en in hetzelfdt; oogenblik aangetoond 
werd, het trekkend vermogen dat op den trein werkte, en de 
kracht en rigting van den wind; de opteekening der uitkomsten 
op het papier geschiedde op elk zestiende gedeelte van eene mjl 
(1609 el) en de tijd werd opgeteekend in overeenstemming met 
den afgelegden weg , gedurende ieder vijfde gedeelte van eene el 

secunde. De dijnamometer veer, die gebruikt werd, was 22.83 
(7 vt. 67 dm. Eng.) lang en met veel zorg zamengesteld. Men 
behoefde alleen het getal secunden of gedeelten van eene secunde 
in eene of meer der afstand-verdeelingen te tellen, en de spoed 
was naauwkeurig bekend. 

De kracht en rigting van den wind werd verkregen door een' 
el 

windmeter, die 1.324« (5 Eng. voeten) boven dc kap van het rijtuig 
verheven was , en waarvan de aanwijzende deelen naar beneden 
geleid waren en daar met potloodjes op hetzelfde stuk papier alle 
de uitkomsten aanteekende. 

Indicateur schetsen werden zoo dikmaals als mogelijk was ge-
lijktijdig van de beide cylinders genomen, echter niet aanhoudend, 
als zijnde aan deze verrigting gevaar verbonden, daar de proef-
nemer genoodzaakt was om op den bu ferbalk van de locomotief 
le zitten, bi' eene snelheid van 00 mijl in het uur en in deze 
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winderige stelling vier stel indicateur schetsen in drie vierde ge-
deelte van eene minmit moest nemen. De plaats tol hel nemen 
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der proeven gekozen, was eene Eng mijl. (1609 el) lengte van den 
spoorweg, volkomen regt en waterpas en omtrent aan het opper-
vlak van den gi^ond, en op het plan is de hoogte van de boomen, 
heggen en elk der voorwerpen, welke gerekend kunnen worden 
den invloed van den wind aan te doen, duidelijk aangeteekend. 

V ^ 

De proeftrein bestond uit rijtuigen van de eerste en tweede 
d 

klasse, elk op zes wielen van 1.22 (4. voet Eng.) middellijn, 
zonder onderscheid genomen uit het voorhanden zijnde materieel, 
en geladen met ijzer, om een gemiddeld aantal passagiers voor te 
stellen, gevende een bruto gewigt van 10,16 Ned. ton (10 Eng. 
ton) voor elk rijtuig. De proeven werden genomen met ve r -
schillende gewigten en snelheden tot 101,6 Ned ton (100 Eng. 
ton) en 99,5 Nederl. mijl (62 Eng. mijl) het u u r , en de uit-
komsten werden verdeeld en gerangschikt in eenen tabellarischen 
vorm, met duidelijk omschreven hoofden, om daardoor de ver-
wijzing naar de uitkomsten uiterst gemakkelijk te maken. 

De schrijver nam eerst de gevolgtrekkingen uit de formule van 
den heer WIJNÜM.\M I1\RDING aan , welke gegeven was bij ge -
legenheid der discussiën van het Instituut in 1846, en gaf zijne 
redenen op, waarom hij zich niet met deze formule kon vereenigen. 

Hij ging voorts over tot het zaakkundig onderzoek van ver -
schillende proeven in de tafels vermeld, zonder terughouding 
aanwijzende al de tegenwerpingen voor welke zij vatbaar waren, 
tevens aantoonende dat, ofschoon er een verschil van ongeveer 52 
ten honderd bestond, tusschen den tegenstand, berekend volgons 
de formule van den heer H.VHDINC, en de proeven genomen door 
den heer GOOCH, dit verschil moet toegeschreven worden aan de 
handelwijzen, gevolgd door den heer HARDING, die beschouwd 
werden als aanleiding te geven tot zeer verkeerde uitkomsten; 
zoo als: zoo door de rijtuigen toe te laten door eigen zwaarte 
angs hellende vlakken af te dalen; — het gebruiken van wielen 
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van 0.91^i (5 voet Eng.) middellijn, in plaats van 1.22 (4 voet 
^ Eng.); — het aannemen van eene veel grooter lengte van den 

t re in , waarop de wind kan werken, enz. 
Hij wees verder aan den grooten invloed van een' zijdelings 

werkenden wind tegen eenen trein, waardoor de randen of 
• flensen der wielen tegen de sporen gedrukt worden, en be-

schouwde de lengte van eenen trein rijtuigen van-veel meer aan-
belang dan hun gewigt. 

De schrijver biedt niet ééne formule aan, die geschikt geacht 
kan worden om den tegenstand van alle soorten van spoorweg-
treinen te berekenen; maar zijne tafels geven voorbeelden van 
bijna alle gevallen welke kunnen voorkomen, en daaruit kunnen 
gegevens genomen worden door hen, welke de navorschingen 
verder willen voortzetten en wenschen eene formule voor zich 
zelve te maken. 

Hij komt tot het besluit, dat in de praktijk de wrijving van 
de halzen der assen geene onveranderlijke grootheid is bij alle 
snelheden, en is van gevoelen dat het aantal cn de middellijn der 
wielen moeten vóór komen in iedere algemeene formule. Hij staafde 
door proeven, dat het totaal van den tegenstand van de lucht voor 
een trein, wegende 50.8 Ned. ton (50 ton Eng), slechts weinig ver-
schilt van dien voor een' trein van het dubbel gewigt, indien in het 
eerste geval dc rijtuigen klein en de trein lang was, en het omge-
keerde in het tweede geval plaats had. 

% 
De algemeene uitkomsten van de schets of teekening van den 

wederstand bij treinen van 101.6 Ned. ton (100 ton Eng), en 
50.8 Ned. ton (50 ton Eng.) toonden aan, dat de wederstand bere-
kening door de formulen voor het smal spoor met eenen trein van 
50.8 Ned. ton (50. ton Eng.), en eene snelheid van 100,56 
(62 4 Eng. mijl) per uur 16.785 Ned. pond (57 Engelsch pond) 
bedroeg. Met een' trein van 101.6 Ned. ton (100 ton Engelsch) 
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door dezelfde formulen met een snelheid van 98.15 Ned mi 
« 

(G1 Eng. mijl) was dit 14.288 Ned. pond (51; pond Eng.)De tegen-
stand op het, breed spoor met eenen trein, wegende 50.8 Ned. ton 
(50 ton Eng.) en eene snelheid van 100.56 mijl (62§ Eng. mijl) het 
uur, was minder dan 10.455 Ned. pond (25 Eng. pond); en met 
eenen trein wegende 101.6 Ned. ton (100 Eng. ton) en eene snelheic 
van 99.95 Ned. mijl ( 6 U Eng. mijl) per uur 10.206 Ned. pond 
(22 i Eng. pond.) (Wij kunnen niet al de uitkomsten volledig maar 
slechts verkort opgeven; doch de algemeene uitkomsten waren zoo 
als hier gezegd is.) De schrijver eindigt zijne mededeeling met te 
zeggen, dat het hem voorkwam noodig te zijn, dat, alvorens over te 
gaan tot het zamenstellen van eene algemeene formule, om den tegen-
stand van spoorwegtreinen te berekenen, vooraf de waarde van de 
navogende best^mddeelen, die in zulk eene formule moeten voor-
Aomen, door proeven werd bepaaald: 

1®. De wrijving op de halzen der assen bij verschillende snelheden 
en met verschillende belastingen, op elke vierkante eenheid 
van het oppervlak der halzen. 

2®. De tegenstand van de draaijende beweging der wielen en 
assen per paar, bij verschillende snelheden en met verschillen-
de middellijnen. 

5". De tegenstand voorgebragt door het rollen der wielen op de 
spoorstaven, met verschillende belastingen en met verschil-
lende middellijnen. 

4'®. De tegenstand ontstaande uit den doortogt van den trein door 
den dampkring bij verschillende snelheden, met verschillende 
verhoudingen tusschen gewigt, lengte en breedte van den 
trein. 

O". De tegenstand voortkomende uit de slingerende en ongelijke 
beweging van den trein bij verschillende snelheden. 

De schrijver vermeent, dat al deze waarden door zorgvuldig ge-
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nomen proeven, met genoegzamen grond van zekorlieid kunnen 
verkregen worden. 

16 Mei. 

Geene nieuwe stukken worden gelezen, cm daardoor tijd te laten 
voor de discussion over het geschrift van den heer GOOCH, over«den 
tegenstand van spoortreinen bij verschillende s n e l h e d e n , i n de 
vergadering van 18 April voorgedragen. 

De voornaamste sprekers waren de heeren BRÜNKL, GOOCM, BID-

DER, LOOCKE, HARDING en RUSSELL, en hunne gevoelens waren 
noodwendig zoodanig met berekeningen ingekleed, dat het moeije-
lijk is om zelfs slechts eene schets van de discussien te geven. 

Aan de eene zijde werd opgemerkt dat het onderwerp in het 
geschrift zoodanig behandeld was, dat het meer een vraagstuk werd 
betrekkelijk devergeleken wijdte van sporen; dat de proeven, waarop 
de stellingen gegrond waren niet aangenomen konden worden als 
toepasselijk op spoorwegen in het algemeen , daar op grond van de 

I 

berigten, het gedeelte van den spoorweg, waarop de proeven geno-
men waren, in den besten toestand verkeerde; dat de locomotief en 
de voertuigen almede in volkomen orde waren, en dat daarom ook 
de uitkomsten moeten gerekend worden alleen totdezebijzondereom-
standigheden te behooren en niet tot den gewonen slaat, waarin zich 
een spoorweg bevindt, dat daardoor een bedrag van den tegenstand 
per ton door den heer Goocii te laag was gesteld, en dat de schatting 
van den w'cderstand, afg<3leid door de Commissie van de Brilsche 
vcreemghifj (British association) uit de beweging van treinen op hel-
lende vlakken, nader bij de waarheid kwam dan de uitdrukking 
voor den w^ederstand verkregen met de locomotief en dynamometer; 
dat de talels gedeeltelijk waren opgemaakt uit de verkregen uit-
komsten bij de proeven, en gedeeltelijk door het gebruik van de 
formule van HARDING, welke formulcin andere opzigten als onnaauw 
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kem% verworpen werd; dat het grootere gewigt van de treinen bi 
de laatste proeven, vergeleken met die van de Britsche vereeniging 
de waarde vermindert van de gevolgtrekkingen; dat de atmos-
phcrische spoorweg alleen kan aanwijzen den wederstand, ont-
staan door het front van den trein, die niet verkregen Avordt bi, 
het gebruik van eene locomotief, als bedekkende een gedeelte van 
het front der rijtuigen, en daar de dynamometer achter de locomo-
tief was aangebragt, zoo kon alleen de wederstand van den trein 
aangeduid worden ; verder dat de schatting van de drukking van 
den ^vind op den trein bij verschillende hoeken niet afdoende was. 
Zoodanig was de geest van de verschillende tegenwerpingen. Aan 
den anderen kant werd betoogd, dat de heer Göocii zooveel mogelij 
getracht had, om het vraagstuk omtrent de wijdte der sporen buiten 
rekening te houden, en de tegenwoordige uitkomsten van de proe-
ven zoodanig in te rigten, dat ieder die de tafels onderzocht, daar-
uit zijn eigen besluit kan trekken; dat het gedeelte van den \veg, 
Avaarop de proeven van den heer Goocii genomen zijn, niet was 
uitgezocht om den bijzonder goeden toestand; dat dit gedeelte van 
den weg door den heer BRUNEL zelf, den avond voor het nemen 
der proeven, was bepaald, en niet dat gedeelte was, hetwelk oor-
spronkelijk daarvoor bestemd was geweest; dat de locomotief en de 
riituiüfen waren zoo als men die van het bestaande materieel hac O V 
kunnen afzonderen, en niet bijzonder daarvoor uitgekozen ; dat 
zij inderdaad niet de beste in hunne soort waren; dat daarom de 
uitkomsten niet aan bijzondere omstandigheden waren toe te schrij-
ven, maar behoorden tot den gemiddelden toestand, waarin zich de 
spoorlijn bevindt, maar dat, zelfs in liet geval het gedeelte van den 
weg, de locomotief en het rijtuig bijzonder waren uitgekozen, de 
Ingenieurs, door de uitkomsten in staat zijn, om voor minder gun-
stige omstandigheden wijzigingen te maken, en dat de waarde van 
de proefneming daardoor niet verminderd wordt; dat men vermeende 

dat bij de nederdaling op hel hellend vlak van WooilenBcisselj door 
$ 

zwaarte-kracht, zonder de hulp van eene locomotief, eene grootere 
snelheid bereikt was, dan het maximum daarvoor opgegeven bij de 
proeven, genomen door de Britsche vereeniging (British association); 
dat de tafels in kolommen verdeeld waren, waaruit duidelijk bleek 
wat uit proefneming, en wat van het gebruik van formulen ont-
leend was; dat het niet mogelijk was met locomotieven van het ge-
woon gewigt, zoo als thans in gebruik zijn, met eenen gewonen 
trein de proeven te bepalen tot zulke kleine gcwigten als vroeger 
gebruikt zijn; dat bij al de gevallen het oppervlak van de locomo-
tief in rekening gebragt was bij de berekening van den tegenstand 
van het front des treins, dat met opzet in de mededeeling vermeld 
was; dat de toestel van den windmeter niet zoo volkomen was als 
men dit had kunnen wenschen, en om die reden de uitkomsten 
daarvan afzonderlijk in de tafels waren gehouden; dat het doel van 
den heer Goocii niet w a s , eenige schaduw te werpen op de 
handelwijze der vorige proefnemers, maar slechts de dwalingen 
aan te wijzen in welke hij meende, dat zij vervallen waren, en door 
zijne proeven andere uit te lokken, ten einde met meer zekerheid 
het bedrag van den tegenstand te bepalen; — deze, het was steeds 
volgehouden, was minder dan vroeger werd opgegeven, en ofschoon 
andere proeven noodig zijn, om het vraagstuk geheel op te lossen, 
zoo werd algemeen erkend dat de proeven en mededeelingen van 
den heer Goocu hoog te schatten bijdragen waren, en het te hopen 
is , dat hij zijne opmerkingen over dit allerbelangrijkst punt verder 
zal voortzetten. 
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KOiNlNKLUKE SCIIOTSCIIE MAATSCIIAPPIJ VAN IvUNSTEN. 

Verwly van de mcdcdeeling van den heer BUCDAKAN, 

over de sterkte van materialen werd gelezen. 

10 April 1848. 

Ecnigc inlichting gevraagd zijnde omtrent de brug over de 
Tweed, de eenige niet voltooide schakel van de verbinding van 
Loniloi met Edinhurgh, zoo kan de heer BUCILVN^VN eenige bij-
zonderheden dezer zamenstelling mededeelen, welke hij ontvangen 
heeft van den heer HARRISSON, de Resident-Ingenieur onder den 
heer STEPHEXSON. De brug zal uit steen vervaardigd worden, 

cl 

en bestaan uit 28 bogen van halve cirkels, ieder 18.744 (61 § 
voet Eng.) wi jd , rustende op trotsche zuilen, dragende het wa-el 
terpas van den spoorweg, 51.594 (105 voet Eng.) boven het 

el 
hoog-watermerk; 58.404 (126 voet Eng.) boven het laag-water-

el 

merk , en 59.625 (153 voet Eng.) boven het diepste gedeelte van 
iet bed der rivier. De geheele lengte van de brug met de hoofden 

el' 

en vleugelmurcn is 652.16 (2140 Eng. voet). De 28 bogen zijn 
door eenen breeden pijler in twee afdeelingen verdeeld ; de dikte cl 
van dezen pijler is 8 .354(28 Eng. voet) in het midden. De pijlers 

cl 

van de bogen zijn 2.39 (8i Eng. voet) dik bij de geboorte van den 
boog, met vertrappingen toenemende naar de fundering. De brug zal . 
niet voor over 16 of 18 maanden gereed zijn , maar het voornemen 
bestaat, om eene tijdelijke brug tot gebruik (for (rafpc) in de maand 
Julij gereed te hebben. Deze Viaduc is een Irotsch w e r k , en 
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zal, voleindigd zijnde, een treffend en indrukwekkend gewrochl 
van bouwkunde aanbieden, en behooren tot een van die vele groote 
werken, welke de uitbreiding der spoorwegen heeft voortgebragt. 
Dit onderwerp geeft den spreker aanleiding te gewagen van 
twee andere merkwaardige werken, onlangs ontworpen en uitge-
voerd door den heer MILLER aan de North-British en Aijrshire 
spoorwegen. De eene is de Viaduc over de vallei van Dunglm, 
tusschen Dunbar en Bmuick, niet ver van de eens zoo beroemde 
Pease bridge. Deze Viaduc overspant de vallei en afhelliiigen 

el 

met 6 bogen van halve cirkels, ieder van 18.288(60 Eng. voet) 
middellijn en dan de diepe pas (deep ravine) met een enkelen boog 

èl cl 

van 41.147 (155Eng. voet) middellijn, en 52.U05 (103 Eng. 
voet) boven het bed van den stroom verheven. Een groot en 
fraai model van dit werk werd vertoont, welk model op verzoek 
van den President door den heer MILLER ter bezigtiging aan de 
vergadering was afgestaan. De andere Viaduc is die van Balloch-
mijle, over het water van Aijr, bij de Cumnoch uitbreiding van 
den Aijrshire-spoorweg, en is gelijkvormig met die van Damjlassy 
de vallei overspannende met drie bogen van halve cirkels, ieder 

cl 

van 13.24 (30 Eng. voet) middellijn, aan iedere zijde, doch 
is nog merkwaardiger bij de overspanning van het diepe gedeelte 
der beriifpas in het midden, door eenen enkelen steenen halven el 

cirkelboog van niet minder dan 54.865 (180 Eng. voet) mie 
el 

dellijn, en 45.75 (150 Eng. voet) boven het bed van den stroom 
verheven; een stout en prachtig ontwerp, en dat met het beste 
gevolg ten uitvoer gebragt is; de aangTenzende rotsen leverden zulke 

roote steenblokken , dat daardoor grootelijks, de zamenstelling 
vereenvoudigd en het plan iiitvoerlijk gemaakt werd. De steenen 

cl 
van den boog zijn 1 .60 (5 voet 5 duim Eng.) hoog aan het begin 

cl 
des boogs en 1.447 (4 voet O duim Eng.) aan den top, en het 
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gezigt van benfidcn naar de verbazende boog, tot zulk eene 
hoogte verheven , is buitengemeen groot en indrukverwekkend. A 
de beschikkingen verbonden aan het behakken, naar boven werken 
en stellen der sleenen bij het bouwen, geholpen door de ver-
beterde .werktuigen van lateren t i jd, zijn op de meeste doel-
treffende wijze bestuurd, door de aannemers Ross en MITCHELL 

en de eenvoudige manier van zamenstel der formelen, aangenomen 
en aangetoond in het model, van de Dunglass-Viaduc, wordt 
aanbevolen door het geheel houden der balken. 

Vervolgens werden eenige belangrijke proeven genomen over 
den wederstand {tenfile slrcnfjlh) tegen uitrekkende krachten van 
steen uit de groeven van Ilaiks en Crmgleilh. De Hailes-steen 
droeg 165.294 Ned. pond (560 Eng. pond) op den vierkanten Eng. 
duim (64514 vierkante Ned. duim); die van Craigleith aan-
zienlijk meer ; en hierbij w'erd eene merkwaardige uitwerking 
waargenomen, nadat de belasting eenigen tijd gehangen had ; 
een der leden stelde voor om hel gewigt een' zachten lik met 
eenen hamer te geven, en dit gedaan zijnde, brak de steen 
dadelijk a f , hierdoor aantoonende den invloed van trilling of 
schokking op bouwstoffen, die zwaar gespannen of gedrukt zijn, 
om het verbreken te bevorderen en volkomen te maken, eene 
omstandigheid, die zoo als het voorkomt, licht verspreidt over 
hetgeen somtijds voorvalt, door de snelle en hevige uitwerkin-
gen van de treinen op spoorwegen. 

De wederstand bij zamendrukkende krachten van den Ilailes-
en Craigieith-steen werd vervolgens door proeven aangetoond veel 
grooter te zi jn, dan die bij uitrekkende krachten; en daartoe 
werd inderdaad meer gewigt en een krachtiger toestel vereischt, 
dan waarover kon beschikt worden; deze proeven op andere 
steensoorten werden uitgesteld tot eene volgende bijeenkomst. 

De wederstand van stijlen en pilaren bij zamendrukkende 

1 1 5 

krachten werd nu overwogen, alsmede de merkwaardige invloed 
van de lengte van een' pilaar, op de vermindering van zijne sterkte. 
Over dit onderwerp hebben de proeven van de beeren HODGKLNSON 

en FAIRBAIRN veel licht verspreid. Pilaren of slaven werden be-
cl 

proefd van velschillende lengten, van 0.914 (5 Eng. voet) tot 
el 

1.524 (5 Eng. voet); en van verschillende doorsneden; staven 
cl 

van eenen halven Engelschen duim (0.0126) middellijn, met 
cl 

54 Eng. duim (0.0952) lengte droegen 11.176 Ned. ton (11 Eng. 
cl 

ton); maar wanneer de lengte was Eng. duim (0.1904) 
droegen zij slechts 5 .08 Ned. ton (5 Eng. ton), en bij 15 Eng. 

ei 
duim (0.581) lengte 5.048 Ned. ton (5 Eng, ton); en bij 50 

cl 

Eng. duim (0.762) slechts 660.55 Ned. pond (15 Eng. cente-
naars.) Uit deze proeven kan een algemeene regel voor verschil-
lende lengten worden afgeleid. De sterkte van gegoten ijzer, zoo 
als vroeger opgegeven is, aannemende op 50,802 Ned. ton (50 
Eng. ton) per vierkante Eng. duim (6.451 vierk. duim), zoo 
zal dit van toepassing blijven bij pilaren, waarvan de lengte vijf 
maal de middellijn bereikt, en vervolgens beginnen te vermin-
deren. Wanneer de lengte tot tienmaal de middellijn khmt, zoo 
is de sterkte vermindert in rede als U lot 1 ; met eene lengte 
van vijftien maal de middellijn is de vermindering als 2 tot 1 ; 

• ê 

twintig maal als 5 tot 1; dertig maal als 4 tot 1 , en veertig 
« 

maal als 6 tot 1. Van daar het groote voordeel, om bij gegoten 
ijzer gebruik te maken van holle pilaren of buizen, in plaats van 
massief metaal, waardoor met dezelfde oppervlakte en doorsnede 
van breuk de middellijn van den pilaar vergroot wordt, en mefc 
deze zijn wederstand tegen buigen, en eene vermeerdering van 
sterkte in evenredisrhcid van de lengte. Een volgegoten pilaar, 

^ cl 

bij voorbeeld, 6 Engelsche duimen (0.152) in middelhjn, zou, 
el 

indien de iengle lol 7{ En;;, voel (2.286) loenam, dehe l l ïve i -
8 
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el 

zwakken, doch in dien hol gegoten, 10 Engelsche duimen (0.254) 
cl 

in middellijn en ^ Eng. duim (0.019) dik, gevende dit hetzelfde 
cl 

gewigt van metaal per Engelsche voet (0.504) lengte, zoo zal 
el 

men de lengte tot 12^ Eng. voet (5.809) kunnen uitbreiden en 
evenwel dezelfde sterkte behouden als de andere. Bij al deze ge-
vallen wordt eene merkwaardige omstandigheid waargenomen met 
betrekking tot de manier van het aanbrengen van de belasting. 
Met de einden van den pilaar vlak afgedraaid en eene vlakke 
plaat onder en boven tusschen ingesteld; hetwelk plaats vindt bij 
onderschragiilg van gebouwen, draagt de pilaar omtrent driemaal 
zoo veel, als wanneer de pilaar aan de eiaden rond was afgewerkt, 
waardoor de drukkende kracht in de rigting van de as werkt, 
zoo als menigmaal voorkomt in machinerie met de verbindings-
roeden van stoomwerktuigen en in andere gevallen. De invloed 
van de lengte van pilaren op het verzwakken der sterkte, werd 
toegelicht door eene opmerkelijke proef met een spiraal-vormig 
ijzerdraad, dat volkomen buigbaar, • echter, wanneer het als een 
pilaar op en neder gesteld, en in het midden zijdelings met dunne 
draden gebonden was, een gewigt van 56 Eng. pond (25.401 
'Ved. pond) droeg en meer zou hebben kunnen dragen; maar 
zoodra de draden werden afgesneden, begaf zich het ijzerdraad 
door buiging, en de balans omverwerpende, zonk het gewigt 
onmiddelli K. 

De aanwending van geslagen ijzer is reeds gebruikt geworden 
in den vorm van spanningroeden bij gegoten ijzeren leggei^, en 
werd toegepast, aan de hoogpeilbrug (high level bridge) te Neiu-
caslle; maar de aanwending van leggers, geheel uitgeslagen 
ijzer zamengesteld, is een nieuw denkbeeld. Het is toegepast 
geworden bij spoorwegen in het geval van schelnw-bruggen van 
groote opening en beperkte hoogte tusschen den spoorweg en 
den weg; bij die gevallen bestond de legger uit eene regthoe-

, t 

I , -

l l o 

kige holle buis of vierkanten koker, zich over de geheele wijdte 
uitstrekkende en van zulk eene hoogte als' kon verkregen wor-
den. Deze hebben van daar den naam ontleend van kokerbrug-
gen, en hebben vooral de aandacht opgewekt sedert tot de groote 
proef besloten werd , om deze zamenstellingen op zulk eene 
groote schaal aan te wenden, als nu in vordering van uitvoe-
ring is bij het overtrekken van de straat van Menai (slraiis of 
Menai) bij de Britanniabrug, en den inham (esluary) van de 
Conway bij de Conwaybrug, en welke zonder twijfel, de op-
merkelijkste ondernemingen in het vak van den ingenieur van den 
tegenwoordigen tijd uitmaken. De bovengenoemde plaatsen zijn, 
zoo als bekend i s , reeds vroeger de tooneelen geweest van uit-
gebreide werken van bouwkunst, verbonden aan het tot stand 
brengen van TELFORD'S hangbruggen, om de groote rijweg-ver-
binding van de hoofdstad tot Hohjhead daar te stellen, en van 
daar over het kanaal naar Dublin; en toen besloten was, dat 
deze gemeenschap door een' spoorweg zou vervangen worden, 
werd het eene zaak van de ernstigste overweging, op welk eene 
wijze deze twee openingen zouden worden ovei'spannen , in aan-
merking genomen de nieuwe voorwaarden van vastheid, gevor-
derd bij aanwending van eenen spoorweg; en de zaak aan het 
oordeel van den heer STEPHENSON, de ingenieur over de spoor-
weglijn, namelijk de Chester- en Holyhead-lijn, onderworpen 
zijnde, verwierp hij dadelijk als onaanwendbaar het beginsel van 
eene hangbrug, uithoofde van de schommelingen, aan welke 
zulke bruggen onderhevig z i jn , en welke door de ondervinding 
bewezen waren, bij eene soortgelijke brug voor een' spoorweg 
over de Tees, te zijn beide — hinderlijk en gevaarlijk. In hoe-
verre het beginsel mogt kunnen gewijzigd worden, door de 
juiste aanbrenging van trek- en koppel-roeden, mag eene vraag 
zi jn; doch bij eene zaak van zulk eenen grooten omvang en 
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gewigt, kon echter nog eenige twijfel overblijven, en na 
rijpe overweging, besloot de heer STEPIIENSON tot het aanbe-
velen van het eenvoudig en stout ontwerp van eene holle regt-

r . 

hoekige buis of koker van geslagen i jzer , bestaande uit dunne 
te zamengeklonken platen, zoo als liij reeds met goed gevolg 
beproefd had , op eene kleinere schaal bij spoorweg-bruggen, 
en welke hij begreep, dat de beste vorm was, om niet alleen 
sterkte, maar genoegzame vastheid en stijfheid te verzekeren, 
en daarbij alle niet bij zulk een werk behoorende slingeringen 
en trillingen'voor te komen. Om dit plan uit te voeren, werd 
de medewerking van mannen van erkend gezag, zoowel in het 
wetenschappelijke als in het praktische, omtrent de beoordeeling 
van de sterkte der bouwstoffen ingeroepen, en aan de heeren 
HODGKINSON en FAIRB.URN werd de taak opgedragen, om de 
uitwerking te onderzoeken met proefbuizen op eene kleine schaal, 
en eindelijk op een model van een zesde van de afmetingen van el 
de b r u g , zijnde 22 .86 (73 Eng. voet) lang. Vele belangrijke 
uitkomsten werden bij de voortzetting dezer proeven verkregen. 
De eerste waargenomeno zaak was de gelijkmatige uitrekking 
van de onderzijde der buis , wanneer zij belast werd, en de 
hevige zamendrukking van de bovenzijde, leverende eene schoone 
opheldering van den aard der uittrekkende en zamendrukkende 
krachten, reeds \Toeger aangetoond. De eerste, door hare ge-
lijkmatige strekking, om het vaste evenwigt daar te ste l en , 
brengende de dunne massas tot eene regte l i jn , de lijn en 
toestand van rus t ; maar de laatste integendeel, strekkende om 
buiging in de platen voort te brengen, door haar buiten de 
regte lijn te dringen , en ieder der vereenigingen te verwringen; 
zoodat als de bodemplaten stevig bleven en hunnen vorm behie 
den-, de bovenplaten met plooijen werden en kreukten, als een 
los weefsel van doek. De bovenplaten werden daarom versterkt, 
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en de bijvoeging van eene tweede plaat op den bovenkant, ver-
meerderde het brekingsvermogen van 5700 Eng. ponden (1678.52 
Ned. pond) tot 4500 Eng. ponden (2041.16 Ned. pond). 

Daar de bovenplaten niet zoo zeer sterkte dan wel stijfte be-
hoefden , ontstond natuurlijkerwijs het denkbeeld, om in plaats 
van platen op platen te leggen, de bovenplaat zamen te stellen 
uit eene opeenvolging van kleine holle regthoekige buizen, zich 
overlangs uitstrekkende over de geheele lengte der b r u g , heb-
bende het aanzien , langs beschouwd, van kleine cellen, de in-
vloed van welke zoodanig was , dat terwijl de bovenplaten stevig 
bleven, de bodemplaten zich daarentegen schenen te begeven. 
Deze daarop versterkt zijnde, zoo vertoonde zich een buitengewoon 
verschijnsel bij het breken der buis; de zijden vielen in en verwrong 
én verdraaide het geheele zamenstel op eene verwonderlijke wijze, 
hierdoor aantoonende, dat nu de zijvlakken het zwakste gedeelte uit-
maakten. Deze dan werden versterkt en gestijfd door een aantal rib-
ben van hoekijzer, gaande vertikaal van boven naar beneden, en 
eindelijk scheen, door deze herhaalde proeven, de sterkte en af-
metingen van de verschillende deelen van de zamenstelling eene 
voldoende en eigenaardige verdeeling, bereikt te hebben. De sterkte 
van de buis, die eerst slechts zevenmaal hare eigene zwaarte droeg, 
was toegenomen tot elfmaal dat gewigt, en uit deze proeven is 
de sterkte en zijn de verhoudingen van het wezenlijke plan af-
geleid en berekend, en een van deze kokers, zoo als bekend is, 
is nu werkelijk zamengestQld aan den oever van de Conway, door 
het water gevlot tot hare plaats, en geligt lot dc vereischte 
loogte door de kracht van twee monsterachtige hydraulische 

persen, een aan elke zijde, ligtende de reusachtige massa, 
cl 

van 412 Engelsche voet (121.918) lengte, 15 Engelsche voet 
(4.572) wijdte, 2 5 i Engelsche voet (7,772) hoogte en wegende 
niet minder dan 1500 Engelsche ton (1520.865 Ned ton). 
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Deze is bestemd voor een stel spoorstaven, en daar is een andere 
•koker van dezelfde afmetingen in aanmaak, om evenwijdig aan de 
eerste geplaatst te worden. 

De ligging van dit gewrocht van bouwkunde, digt bij de hang-
brug, en digt bij den grondslag van het prachtige kasteel van 
Conway y en de indruk van bet overspannen van den wijden in-
ham van de Comuay, werd aangetoond door eene fraaije teekening, 
en de aard der zamenstelling van den koker of brug op zich 
zelve, werd verduidelijkt door een model door hem zelve ver-
vaardigd. 

Het model was enkel zamengesteld uit drie dikten van papier 
en eene van linnen , en de zijden waren versterkt door dunne 
reepjes hou t , om het hoekijzer voor te stellen; het was 8 voet 

ei 
6 duim Engelsch (2.391) lang; 6 i Engelsche duim (0.163) 

el 

hoog, en o i Engelsche duim (0.089) breed, en ofschoon slechts 
4 Engelsche pond ('i.814 Ned. pond.) wegende, droeg het een 
gewigt van 52 Engelsche pond (14.313 Ned. pond.) in het 
midden, zonder merkbare doorzetting. d 

De zijden van den koker, welke 23é Eng. voet(7.772) hoog 
in het midden zijn, bestaan uit geslagen ijzeren platen , slechts 

el 
k Engelsche duim (0.0126) d ik , te zamen geklonken uit platen 

el 
2 Engelsche voelen (0.608) breed en 4 tot 8 Engelsche voe-

el el 

ten (1.22 tol 2.44) lang, zoodanig aangebragt, dal de naden goed 
verscherven. Bij de vereenigingen wordt de sterkte en stijfheid 
van deze platen aanmerkelijk' versterlit, door strooken van hoe 
of T- i jzer , een van welke aan den buitenkant dor plaat is aan-
gebragt , en de andere juist daartegen over aan de binnenzijde 
en de oppervlakten vervolgens stevig te zamen geklonken. Het 
bovengedeelte van den koker bestaal uit twee van elkander ver-
wijderde ijzeren platen, loopende evenwijdig aan elkander, op 

el 
eenen alstand van 1 voet 9 duim Engelsch (0.355) vormende tc 
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zamen als het ware een plafond in den koker of tunnel en 
eene uitwendige bevloering op den bovenkant. Deze platen 

el 

zijn 5 Engelschen duim (0.019) d ik , te zamen geklonken in 
el • 

breedten van 2 voet 9 duim Engelsch (0.858), en in lengten 
el 

van 6 Engelsche voet (1.829), .en tusschen deze platen loopen 
zeven vertikale platen overlangs van end tot end van de b rug , 

el el 

1 voet 9 duim Engelsch (0.355) hoog en 4 duim Engelsch (0.019) 
dik , scheidende de binnen zoldering van den vloer of hoven-
oppervlakte, en gelijktijdig deze stevig onderling vereenigde door-

inking en hoekijzers, zijnde iedere vertikale plaat voorzien met 
een rib van hoek-ijzer in iederen hoek, loopende overlangs van 
de geheele lengte, door welke dit gedeelte is vereenigd tot eene 
onwrikbare kokervormi^'e massa, bestaande uil acht afzonderlijke 

-Hl-
cellen of kokers van 1 voet 9 duim Engelsch (0.355) in het 
vierkant. Hel doel van al deze sterkte en verdeeling van mate-
rialen is om de noodige stijfheid en kracht te ontwikkelen, wan-
neer zamendrukkende krachten daarop aangewend worden. Om 
diezelfde reden komen de naden van de boven- en onder platen 
slechts legen elkander aan met eene plaat over den naad, zoo als 
dit bij vlak werk gewoonlijk plaats heeft. De geheele oppervlakte 
der doorsnede van dit celvormig geraamte bedraagt ,608 vierk. 
duimen Engelsch (0.59224 vierk. el). Eindelijk, bestaal de 
bodem van den koker uil een dergelijk geraamte van cel-
en , doch slechts zes in getal. De bovenplaat van dit gedeelte 

bestiiat uil twee lagen of dikten van platen, ieder Eng. duim el • 
0.0127) d ik , en de onderplaat even zoo; doch daar deze 
platen aan uittrekkende krachten wederstand moeten bieden, 

# 

en zoo mogelijk, behooren gevormd te worden als een keten 
of als één geheel, zoo zijn de twee lagen of dikten van 
platen zoodanig geplaatst, dat de naden elkander verscherven, cl 

terwijl een dekplaat ter lengte van 5 Eng. voeten (0.912) en 
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f20 
ter dikte van de platen, gevonden wordt over iedere vereeniging 
of naad en ter wederzijden behoorlijk geklonken; hierdoor is het 
afscheurend vermogen gelijk aan de uittrekkende kracht van de 
platen, welke zij vereenigen. De platen zijn 12 Engelsche voet 
- el 

(3.658) lang en 2 voet 4 duim Engelsch (0.711) breed, zijnde 
de geheele breedte van de ceL Het hoek-ijzer in de onderste rij 
cellen en platen is als in eene lengte voortloopende gemaakt door 
middel van overdekkingen. De onder- en boven platen zijn met 
de cellen vereenigd door repen hoek-ijzer, loopende zoo wel in-
als uitwendig, over de geheele lengte; de inwendige vertikale 
hoek-ijzers zijn aan den bodem en aan de bovenvlakte rond ge-
bogen , om de sterkte van vasthechting te vermeerderen, en 
« 
deze ombuigingen zijn versterkt met eene voering van boekplaten, 
geklonken op het hoek-ijzer. De gebruikte klinknagels verschillen cl el 

van (0.0254) 1 duim Engelscli tot (0.052) i i duim Engelsch 
middellijn, en men vindt er omtrent 250000 in iederen koker. 
De gaten voor de klinknagels zijn met zorg gemaakt, om de 
klinknagels goed te doen passen, en deze laatsten zijn allen rood 
gloeijend ingebragt. Het oppervlak der doorsnede van het cel-
vormig geraamte des bodems bedraagt (0.5277 vierk. el) 508 
vierk. Enirelsche duim. 

Deze zijn de afmetingen in het midden van den koker, maar 
de topplaten worden dunner naar de einden, waar zij slechts cl (0.0127) ^ duim Engelsch dik zi jn; hetzelfde heeft plaats bij de cl 

bodem platen, welke op de einden tot (0.0064) J duim Engelsch 
verminderen. De platen van de zijden worden daarentegen dikker cl ^ 

naar de einden, Avaar zij (0.0159) f duim Engelsch zijn. 
De uiteinden van den koker worden gestijfd door gegoten 

ijzeren ramen; men heeft ook gegoten ramen in de cellen tot cl 

op (2.458) 8 Engelsche voelen van de uiteinden, en de zijvlakken 
zijn aan de uileinden ook belangrijk versterkt. 

121 

De koker was oorspronkelijk zamengesteld met eene kromming 
cl 

van (0,1778) 7 duim Engelsch aan de boven oppervlakte, en werd tot 
deregte lijn gebragt, zoo als berekend was, door de veerkrachtigheid 
van de bouwstof, hierdoor aantoonende, dat men zijne eigen zwaarte 
van (1520,852 Ned. ton) 1500 Eng. tonnen, alleen eene neder-

el 

buiging van (0,1778) 7 duim Engelsch verkregen werd. Het eene 
uiteinde van den koker is bestemd om vastgemaakt te worden aan 
den pijler of regtstand, het andere uiteinde om onbevestigd te blij-
ven, ten einde uitzetting toe te laten, welke zigtbaar waargenomen 
was bij verschillende toestanden van den dampkring. De heer CLARK 

merkt aan, dat de lijn eene gevoelige thermometer is; een half uur 
zonneschijn op het eene einde of op de boven oppervlakte, beweegt 

el cl 

haar zijdelings (0.058) I j duim Engelsch en in hoogte (0.0508) 
2 duim Engelsch, en dat wanneer de koker met een gewigt 
van (205,208 Ned. ton) 200 Engelsche tonnen in het midden 
belast is. Zoodanig zijn de afmetingen en is de zamenstelling van 
dit buitengewone'werk, ten opzigten van hetwelke hij gelukkig is 
te kunnen zeggen, dat de proeven, welke reeds genomen zijn in 
ieder opzigt een' gunstige uitslag belooven. Eene belasting met 
(10iv604 Ned. ton) 100 Engelsch ton, deed den koker slechts 

cl 

(0.0254) "^i'duim Engelsch in het midden doorzakken. Ten opzigte 
van de berekening der sterkte, kon hij dit oogenblik in geene bij-
zonderheden treden, door gebrek aan eenige der gegevens, maar 
hoopte dit op eenen anderen avond te kunnen doen. 

» 

n M M M 



PfF 
r » . • ^ 

i 
l 

LMTST UITGEKOSEl BöEOi i 1DERLÄ1. 

1 . HET MARINE STOOMTORKTÜIG , alpliabetisch beschreven , 
door C. ROEST , kapitein ter zee, Inspecteur van 's Rijks stoom-
vaartdienst enz. Derde Bijvoegsel. 

Te Amsterdam, bij de W E D . G . HULST VAN ICEÜLEN. 

2 . HANDBOEK VOOR TIMMERLIEDEN , of voorbeelden van tim-
merwerk en bouwversierselen , als deuren , vensters, gevels, 
winkelopstanden, winkelkasten, enz. All. 1—12. (P k II® D 

Stuk.) 
5. M O E L L I N G E R , Bijdragen tot de kennis der grondbeginselen 

en onderdeden van den Byzantischen of Rondbogenstijl; All. 1 - 6 
(1« 2̂ -' Afd.) 

4 . MOELLINGER, Grondbeginselen en onderdeden der Gothische 
bouwkunst, AH. 1 - 6 (1«(k2^^Afd.) 

5 . W . C. TIMMERMAN, Geschiedenis der Gothische bouworde 
met platen, nieuwe uitgave. 

Te Amsterdam, bij D. TORMIJN. 

6. BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN SPOORWEGEN , met drie uit-
slaande platen, 5*-' Stu 

Te Amsterdam, bij J . C. LOMAN J R . 

7 . HANDBOEKJE VOOR DEN MACHINIST-GELEIDER VAN LOCOMO-

TIEVEN ; bevattende: Algemeene voorschriften tot het geleiden 
en behandelen eener locomotief, op de stations gedurende de 
beweging en bij voorkomende ongevallen. 

Te 's Gravenhofje Amsterdam, bij de GEBR. VAN CLEEF. 
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8 . OVER BEVORDERING VAN LANDBOUW IN NEDERLAND EN V E R -

SCHAFFING VAN ARBEID . U N NEDERLANDERS. 

Te Haarlem, bij J . B . YAN LOGCHEM J R . 

9 . VERTOOG BETREKKELLIK DE UITGIFTEN VAN GEMEENTE- EN 

HEIDEGRONDEN , in Noord-Brahand, Eene bijdrage tot verklaring 
der Charters en Octrooijen, houdende zoodanige uitgiften door 
of van wege de voormalige hertogen van Drabaml. Pleitrede door 
M R . J . F. MAURITZ. GANDERHEIDEN , 's Rijks advokaat in Noord-
BrahamL 

Te 's Ilertöfjenhosdi bij GEBR. MULLER. 

1 0 . De prospectus van: VOLLEDIG MAGHINENBOEK , of hand-
boek tot de theoretische en practische kennis van alle soorten 
van stoom- en andere werktuigen en derzelver onderdeden, 
door J. H . HARTE , onderwi zcr iii de bouwkunde te Rotterdam. 

' u 

Te Gorincliem, bij A. VAN DER MAST. 

11. KOSMOS. Ontwerp eener natuurkundige werddbeschrijving 
door A. VON HUMBOLDT , 11*̂  Dl. 5*-' All. 

Te Lcjjden, bij P . 11. VAN DEN ILEMTXL. 

1 2 . GRONDBEGINSELEN VAN DEN WETENSCIIAPPELLIKEN LANDBOUW^ 

door A. D. THAER , bewerkt door E . G. ENKLAAR , compleet in 
4 deden, te zamen inhoudende 1900 bladzijden, 12 uitslaande 
tabdien en 10 platen. 

Te Zwolle, bi W . E. J. TJEENK W I L L L N K . 

1 5 . VEUH.VNDELINGEN DER EERSTE KLASSE VAN HET KONINKLIJK 

NEDERLANDSCH INSTITUUT V.VN TOTENSCHAPPEN , LETTERKUNDE EN 

SCHOONE KUNSTEN. Dcrdc rceks, 1® Dl. L'' Stuk. Met platen. 
1 4 . OVER DE STOOMTUIGEN VAN DE DROOGMAKING VAN HET HAAR-

LEMMERMEER , door G . SLMONS. Met platen. 
Te Amsterdam, bij J . G. A. SULPKE. 

1 5 . MEMORIE, bctrckkdijk het ontworpen kanaal van Uitwatering 
der Boven-Maaspolders en de landen in de omstreken van 'slier-

1= Iz 1 = 
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togenhosch; benevens toelichting en wederlegging van het«Ovcr-
zigt van den gebrekkigen staat der- waterlossing van de Maaspol-
ders enz., door Mr. J, B. H. VAN DE MORTEL, voorzitter der 
commissie van belanghebbenden in het gemelde kanaal,» door 
C . SCHIFFER , lid der commissie tegen de daarstelling van het 
ontworpene kanaal van uitwatering. 

Te 's Gravenlmge, bij GEBR. BELINFANTE. 
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LAATST ÜITfiEKOliE EiELSCBE BOEKEN'. 
# 

(Overjenomen uit the practical Mechanic's Journal. Aug. 1848.) 

Algebra, key to Bridge's, 12mo. 5s. cloth. Atkinson. 
Algebra, Examples in '12mo. 2s. 6d. Cloth, Sewed J . ^ATiarton. 
Architecture, Nicholson s Principles of, 6th edition 51s. 6d. Gwilt. 
Arithmetic, Higher Parts of, 12mo. 5s. 6d. cloth. F. Calder. 
Arithmetic, Young Ladies', new edition. 18mo. 2s. cloth. J . Grey. 
Arithmetic, System o f , with key, post 8vo. 5s. doth. Walton 

and Henn. 
Astronomical Ephemeros for 1849—30. I s . W . J . Simmonite. 
Chemistry, Rudimentary, 12mo. lOd. cloth. Sewed. G. Fewnes. 
Churches, Castles, Remarkable, 1st series, 4s. W . S. Gibson. 
Churches of Scotland, Descriptive Notices of Some, 7s. 6d. 
Coal, Statistics of illustrated, 8vo. 50s. cloth. R. C. Tavlor. 
Collieries, Winning and W^orking of, 8vo. Us. cloth. M. Dunn. 
Constructive Maps, folio, 5s. Sewed. Collins. 
Cyclopedia, The National, vol. V, 8vo. 3s, clotb. 
Ecclesiastical and Architectural Topography of England, pa r t i 8vo. 

2s. Gd. 
Engineer and Contractor's Pocket Book for 1849 12mo. Cs. roan 

tuck S. AVeale. 
Euclid, with coloured Diagrams, 4to. 21s. Sewed, E. Byrne. 
Geography, Atlas of Modern, new edition, 4to. 3s. cloth. Parley. 
Geography, First Principles of, royal 12mo. 5s. cloth. J . Bryce. 
Geological Tales and Shetches. 4lh ed. 12mo. Gs. cloth. M. Hack. 
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Industry, Org-anization of, 2d edition, 8vo. 5s. boards. T. C. Ban-
field. 

Inventions, on letters patent for, royal 8vo. 5s. 6d. cloth. Webster. 
Inventors, London, Anecdotes. Part III. 18mo. Is . Sewed. 
Light, Shade &c. First Exercises in Square, 5s. 6d. cloth. ' 
Mensuration, Bonnycastle's, 20th edition, 4s. 6d. S . Maynard. 
Millwright and Engineer's Companion, 8th edition, 5s. W . 

Templeton. 
Oil Painting. Handbook of Young Artists in, new edition, post Svo. 

8s. cloth. 
Palace of Westminster. Part I, folio, 5s. Sewed. C. Barry. 
Perspective, Drawing, new edition, oblong, os. half bound. 

W . Symm. 
Perspective Rudimentary, Parts I and I I , 12mo. lOd. cloth. 

Sewed; 111 and IV. lOd. G. Pyne. 
Philosophy, Exact, Books i. and ii. royal 12mo. 6s. H. F. Halle. 
Railways and Agriculture, 24mo. 2S. 6d. cloth. S. Sydney. 
Railway Engine and Carriage Wheels, comparative account of, 8vo. 

6s. cloth. H. B. Barlou. 
Railways, Treatise on the Construction of. 5d. ed. 8s. cloth. J.Day. 
Railway Practice, 'Second Series of, 2d. ed. ^ 2 . 12s. 6d. 

S. C. Brees. 
Scientific Library — Lectures on Painting, post 8vo. 5s. cloth. H. 

G. Bohn. 
Shipping, Laws of, 5d edition, 12mo. 7s. 6d. cloth. J . Lee. 
Steam Engine Explosions, the Causes and Effects of, 8vo. Stitched. 

J . Wilder. 
Steam, Incitements to Studies o f , 18mo. 2s. cloth. Sewed. 

W . Templeton. 
Steam Engine, Tredgold on the, new ed. Part 1.2s. 6d. J . Weale. 
Trisronometrv. 4th. ed., 8vo. 7s. 6d. choth. Rev. J . G. Hall. ^ v 7 
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IETS OVER DE NIEUWSTE INRIGTINGEN VAN BROOD-

BAKOVENS IN FRANKRIJK. 

Over,genomen uil hel werk , [i?olilcUl: Mémoire sur la Meunerie^ la 

Boulangerie et la conservation des Grains et des Farines y etc. 

par AUGi". ROLLET, 

Dirccleur des sui).sislances de la marine, Officier dc la 

Léfyion d'Honneur. 

184-7. 
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De ovrïns, beschreven door de oudere schrijvers, zijn alle bijna 
soortgelijk aan die, waarvan MALOULX in 1767 (1) de plans heeft 
g ^ e v e n . 

(1) Hel gebruik van ovens tol hel bakken van brood was in de 
vroejjsle oudheid reeds bekend;hiervan kan, onder anderen, £;etui(jen 
een oven gevonden in dc bouwvallen van Egijpte, thans te zien in 
een der museums te Londen. 

PLINIUS verhaalt, dal de Romeinen, die het woord fornax (for-
nuis; — oven) verpersoonlijkt hadden, er eene Godin van hadden ge-
maakt , aan wie men voor hel vuur offerde. «Is et fornacalia instituit 
farris torrendi ferias. LXVIII.» (Hij stelde de fornacalia in ; dat is: 
de offerfeesten van het bakken van het meel.) 

OviDiüs verhaalt in zijne Fastcn den oorsprong dier feesten. 
Facta dea est Fornax; laeti fornace coloni 

Orant ut fruges temperet illa suas. 
Curio legitimis nunc fornacalia verbis 

Maximus indicat, etc. 
fFasten I I , 25.) 

dal is : 
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Sedert heeft men den vorm der luestellen en de wijze Iien Ic-
verwarmen veranderd. Om hunnen warmtegraad te verhoogen , 
heeft men verscheiden soorten van brandstof gebezigd; men 
heeft de ovens op verschillende wijze ingerigt, en , uitgaande 
van de leer der warmte, heeft men getracht, zamenstellingen tot 
stand te brengen , die toelieten, de grootst mogelijke hoeveelheid 

«FornaK (de oven) is loL eene godin {jcmiiakt; de landbouwers, 
»blijde met den oven, i)idden. de Godin moge hunne vruchten lem-
»peren en regelen. Tegenwoordig wijsl de hoofd-cun'o (een ambtenaar, 
»wiens betrekking onder anderen de aankondiging van feesten mede-
»bragl) daartoe wettelijk geniagtigd, de dagen a a n , waarop dc 
>.'fornacalia (oven-offerfeesten) zullen plaats hebben, enz.» 

FESTÜS gewaagl in hel breede van die feesten: «Fornacalia feriae 
inslitutae sunt farris lorrend! gral iä : quod ad fornacera, quae in 
pislrinis erat , sacrificiuin fieri solebal .Fornacaliasacraeranl , quam 
far in fornaculis lorrebant; dal i s : 

«De Fornacalia (heiligedagen) zijn ingesteld, wegens hel bakken 
»van hel meel; dewijl aan de fornuizen of ovensin de bakkerijen een 
»olfer plagt Ie geschieden. De heilige «fornacalia» hadden dan plaats, 
»als hel meel in de fornuizen gebakken .werd.» 

Toen hel gebruik van broou meer algemeen begon Ie worden , 
lieten de molenaars, rael oogmerk om beier te voldoen aan hen» 
wier graan zij in meel veranderden, versclieidene groole ovens 
bouwen, waarin hel brood van hunne kalanten werd gebakken. Die 
plaatsen, waar de vrouwen zich vereenigden, om brood Ie maken en 
le bakken, heelen babbelende bahherijcn: jristrinae garnilae, 

In een tijdperk, nader bij ons, bouwde men, ter tegemoetkoming 
aan de behoeften van hel volk, publieke ovens, en hel blijkt uil een 
bevelschrifi van koning DAGOBERT 11, dal de regering in Fraukrijk 
vroegtijdig gewaakl heeft, dal er molens en ovens voorhanden waren 
in al de kroon-domeinen , len einde den onderstand van hel volk 
le verzekeren. 

Hel waren destijds sleclils de ri jken, die genoegzame middelen 
bezaten, om ovens en molens voor zich te kunnen houden, en die 
eigenaren, welke de voorschotten lol oprigting van ovens of molens 
ß-edaan hadden, trokken er voor zich een inkomen van , enonlvingen 
de opbrengsl van hetgeen diegenen betaalden, welke aan hunnen 
molen lieten malen, of in hunnen oven bakken. 

Zoodanig is de oorsprong geweest van het b a n r e g l , ' d a l , ten 
voordeele der beeren, streng werd gehandhaafd, lot de Ivonin-
(jen, de magt hernemende, welke zij in de eeuwen van hel leen-
stelsel hadden verloren, langzamerhand de dienstbaarheden vernie-
ligdeu, welke uil dien regeringsvorm waren voortgevloeid. PHILIPPUS 
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(Ier door verbranding van steenkolen of van hout voortgebragtc 
warmte te benuttigen. 

Het koiïit mij voor, dat dc bak-ovens kunnen worden verdeeld in 
vijf klassen: 

V 

Ovens, verwarmd wordende door de brandstof te doen ver-
. teren op hunnen vloer. 

Ovens, waarvan men de temperatuur doet rijzen, door steen-
kolen te verbranden in een fornuis buiten, — doch gemeenschap 
hebbende met — de binnenruimte der ovens, door een of meer 
gaten in de regtstanden van het ovenwulf, of door eene opening 
in den ovenvloer. -

Ovens, warmte erlangende door middel van een' warmte-
brenger (caloriiere). 

Ovens, omringd door eene dubbele inkleeding of door gale-
rijen , bestemd den omloop van eene zekere hoeveelheid lucht, 
gebragt tot eenen hoogen graad van warmte, te bevorderen, en 
de vlam en den rook te doen gaan over talrijke gedeelten der 
omkleeding van de binnenruimte dos ovens. 

Ovens, deelhebbende aan die, welke op hunnen vloer ver-
warmd worden, en aan die, welke omrin[?d zi'n met cfaleri'en, 
waarin warme lucht en de vlam zich bewegen (1). 

AUGUSTUS liet aan de bakkers vrij , ovens le hebben, niet alleen 
voor zich, maar ook voor 't algemeen. De Heilige LODEWIJIC ver-
bood de oprigling van 6an-ovens in de sleden. Eindelijk verleende 
PFLILIPPUS de Schoone aan iederen burger van Parijs het regl, een' 
oven in zijne woning le hebben. De Domheeren van St. Marcel zijn 
te Parijs de laatslen geweest, die de dienstbaarheid van banreglop 
hunne leenmannen hebben behouden, welke eerst in 1675 geheel daar-
van bevrijd zijn geworden door een vonnis van Aq requêtes du Palais. 
In 1603 verbood LODEWIJK. de XIV, bij bevelschrift, den proviand-

# 

meester voor hel leger le noopen aan de ban-molens te doen malen. 
(1) In de volgende berekeningen lol schalling der kosten, noodig 

lol verwarming der ovens, hebben wij ondersteld, dat he lNed .pd . 
hout 2,550 warmle-eenheden oplevert (hel getal, opgegeven in de tafel, 
l)lz. 58 van hel eerste deel van de Traité de la Chaleuty van den 
heer PÉCLET; en niel 2700 lol 2800, welk aantal diezelfde schrijver 

I 
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Hier geeft de schrijver eene beschrijving der oude ovens, be-
doeld onder n°. 1 , 2 en 5. Men heeft enkel de ovens, onder i en 5 
aangeduid, op het oog, welke, hoe voordeelig enkelen ervan in 
Frankrijk bevonden zijn, hier te lande, zooveel men weet, niet 
beproefd geworden zijn. 

De gewone ovens met eenvoudige ouras (n®. 2) zijn die, welke 
men vermeent, dat in Nederland doorgaans in gebruik zijn. Men zal 
ontwaar kunnen worden uit berekeningen en tabellen, in ditstu 
voorkomende, hoe kostbaar die ovens, met opzigt tot brandstof, 
betrekkelijk de nieuweren zijn. 

Wij zullen die beschrijvingen overslaan, en dadelijk beginnen 
met de 

OVENS MET STROOMEN W^\RME LUCHT, ONAFGEBROKEN VUUR, 

EN AFWISSELEND INSCHIETEN VAN HET BROOD. 

Het algemeene stelsel der aerothenn- of warme lucht-ovens 
besUiat voornamelijk: 

« 

1°. In het doen verbranden van eenige brandstof, welke ook, 

als een {gemiddelde opj^cefi, op ])lz. 61; omdat dikwerf de (akke-
bossen, vochtig uei)ruikL wordende, meer dan 20 lot 25 ten 100 aan 
wate r bevatten); dat het pond steenkolen geeft 7500 eenheden , en het 
pond coke 6000 eenlicden (zie het eerste deel van voormeld Traité, 
blz. 103.) Buitendien» w i j hebben aangenomen voor den prijs van 
lOOO Ned. pd. hout 23 frank 75 cent. (11.17 gu lden ) ; voor dien van 
1000 Ned. pd. steenkolen 35 frank (16.45 gulden), en voor dien van 
1000 pd. koke 44 frank 40 cent (20.98 gulden.) W i j hebben ook aan-
genomen , dat hel gewone meel bevat 17 len honderd vochtdeelen, 
en het zout 10 ten honderd; dat het deeg op het oogenblik, dat 
men het in den oven schiet , eone temperatuur heeft van 25® ( a ) ; 
dat het b rood , wanneer het uit den oven zal genomen worden , de 
temperatuur heeft bereikt van 100% en dal de soorlelijke warmte der 
drooge zelfstandigheden de helft bedraagt van dat van het water . 
Eindeli jk, wi j hebben bevonden, dat een munil ie-brood, w e g e n d e U 
p d . , ongeveer 40 minuien in den oven bl i j f t , derhalve dat wegende 
1,834 pd. , nagenoeg 45 minuten. 

(a) Hoüderd-düclige >cbaal hier eu liiicr. 

'«j 

« 
»»1 :n 

i 

i 

I • H 

Oven Tan dcu 
üj. la, 

in eenen haard, geen gemeenschiip hebbende met de binnen-
ruimte des ovens, en het in volgens zekere rigtingen om de in-
kleeding de5 ovens gespaarde kanalen doen omloopen van de vlam 
en den rook, opdat de rook, koud wordende in den langen togt, 
dien men hem alzoo laat maken, den schncrsteen niet bereike, 
dan na eene zoo laag mogelijke temperatuur tc hebben verkregen. 

2®. In het verwarmen van lucht in eene of meer lucht-kamers, 
geplaatst om den haard, met elkander en met de binnenruimte des 
ovens in gemeenschap, in dier voege, dat een bestendige omloop 
van lucht, gebragt op eenen hoogen graad van w^armte, tusschen de 
luchtkamers en het binnenste des ovens worde onderhouden. 

De ovens, die men gerangschikt heeft onder den naamiero/Zier-
rnen, zijn meer of minder volmaakt, en voldoen soms slechts voor 
een gedeelte aan de bepalingen, hierboven opgegeven. 

De heer ARIBERT heeft in 1 8 5 2 een octrooi genomen voor een' HCCTTRIITRI. 

oven, welken men onder de aerothermen moet rangschikken, hoe-
zeer dc uitvinder hem niet met dien naam bestempelde; want de 
toestel is voorzien van eenen haard, die geen gemeenschap heeft met 
het inwendige des ovens, en die buitendien ingerigtis om de ver-
warmde lucht te drijven naar den oven , terwijl die lucht , na den 
oven te hebben verlaten, onderworpen wordt aan de werking van 
eenen warmle-brenger (calorifére), van waar zij terugkeert naar den 
oven; eindelijk, de vlam en de rook gaan langs het ondervlak van 
den ovenvloer, alvorens in den schoorsteen te geraken. 

In dezen toestel wordt geen partij getrokken van terugkaatsing-
der warmte door het wulf; volgens den uitvinder wordt de lucht 
verhit alleen door den warmte-brenger, gebezigd tot bakken van; 
het brood. Die kicht keert dan door kanalen terug naar het inwen-
dige van den warmte-brenger, zoodat er bij dit stelsel altijd voor-
handen is een opstijgende stroom warme lucht,—voorts de aan-
wending van een gedeelte der warmte van die lucht tot bakken 
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van het brood, en een dalende stroom van minder warme lucht. 
Yan den anderen kant wordt de lucht , voor de verbrandinc:, 
na den warmte-brengcr te zijn doorgegaan, gebragt onder den 
ovenvloer, waarvan zij het geheele ondervlak verwarmt, en zij 
wordt dan weggetrokken bij het laagste punt, door kanalen, in 
gemeenschap met den schoorsteen. 

Deze oven is opgerigt geworden te Gap, te Grenohk, te Awjnon 
cn in andere steden. Hij wordt gestookt met anthraciet (glanskool) 
of met steenkolen. 

Vergelijking tusschen de hoeveelheid verbruikte brandstof en die noodig 
\ 

tot bakken van 6000 pond brood. 
I 

Nota. In (lezen oven zijn vei-bruikt, tol bakken van 6000 pond brood, 

300 pond steenkolen of 2,250,000 warmle-eenlieden, en de uUleve-

rin{j is ondersteld te zijn geweest van 140 pond brood voor. 100 

pond meel. 

Vervaardiging van het deeg. 

Meel, niet uitgedroogd . . 

Waler tot kneeden . . . 

Zout, niet geheel droog. 

Afval 
aan meel 

aan water . 

pond. 
4285.714 

2709.729 

48.987 

29.529 

))ond. 
7044.430 

14.871 ) 
44.400 

. 7000.030 Deeg, om in den oven te scliicten 

zamengesteld uit drooge zelfstandigheden en natte zelfstandigheden, 

in reden als volgt: 

Drooge 
zelfstandig-

heden. 

Wale r , 
Ie hren{jen 

van de 
lemperaluiu' 
25Mol 100". 

Water 
Ie doen 

verdampen. 

Geil eel 
der nalle 

zelfslandig-
heden. 

Geheel 
van 

het deeg. 
1 

pil. wigj. 

3,576.729 

pd. wigj. 

2,423.271 

pd. Avigj. 

1,000.030 

pd. wigj. 

3,423.301 

pd. wigj. 

7,000.030 
1 

I 
.*» 

I. 

3 

9 

Bakken van het brood. 
w 

pd. 

AVarmte, besteed om 1000.030 waler te 

doen verdampen 650 X 1000.030 = 650.019 
pd. 

Idem id. om 2,423.271 waterïn tempe-

ratuur te doen rijzen van 25° tot 100®. 
pd. 

Idem id. om 3,576.729 drooge zelfstan-

digheden ledoen rijzen van 25® lot 100". 

75 X 2433.271 = 181.745 

75 X 3576.729 134.127 

Geheel der warmle-eenheden noodig tot bakken van 6000 

pond brood, bij eene uitlevering van 140 pond op 100 

pond meel 965.891 

Maar in stede van 965.891 warmte-eenheden, zijn aange-
wend 2.250.000 eenheden, of 5000 pond steenkolen, hetgeen 
de nuttige uitwerking doet uitkomen te zijn 45 ten 100 van de 
verbrande kolen. 

Dezen oven vergelijkende met die, in welke de brandstof 
het- best benuttigd wordt , en aannemende dat het verlies van 
warmte door den schoorsteen en de wanden de helft der nuttiire 
werking bedraagt vereischt om het gaar worden van het brood 
te weeg te brengen, vindt men dat de verkregen uitkomsten 
zoo voordeelig mogelijk zouden zijn geweest, als de vertering 

pd. 

slechts 1.448.856 warmte-eenheden of 195.178 kolen had be -
dragen. 

Het bakken van 100 pond brood heeft alzoo vereischt de aan-

wending van 37.500 warmte-eeniieden, of 5 pond steenkolen, ge-
frauk. guld. 

schat op 0.175 = 0.0825 

lerwijl, indien de verkregen uilkomst zoo voor-

deelig als mogelijk ware geweesl, hel verbruik voor 

100 pond brood slechts 24.147 warmle-eenheden zou pd. 
hebben bedragen, of 3.219 steenkolen, geschal op .0.114 = 0.0538 
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OTfn (IER HCC- Dc hccrcii JAMETEL GIL LEMARE hebben in 1 8 3 4 een octrooi 
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p'tüi 7W/ genomen voor een' oven met omloop van warme lucht, inge-
rigt zóó, dat de gassen, komende van den haard, niet in de 

p 

binnenruimte des ovens geraken. Die hoeren zijn de eersten ge-
weest, welke aan deze soort van ovens den naam v^Aerolhemen» 
hebben gegeven. 

De figuren (2 tot 7) h geven een algemeen denkbeeld van 
den oven, welke gewerkt heeft gedurende — thans (1847) — 
bijna tien ja ren , in de broodbakkerij der heeren gebroeders 
MOÜCHOT te Montmige, 

A. Stookplaats gesloten met eene deur van gegoten ijzer; 
BBBB, galerijen of verzamelplaats voor warme lucht omrin-
gende den haard; CCCC, kanalen voor den omloop van den 
rook; D, schoorsteen gespaard in de dikte van het muurwerk; 
k ' , buis dienende om de warme lucht regtstreeks te brengen 
uit de verzamelplaats in den oven en opgaande tot de hoogte 
bijna van den top des ovenwulfs; B' , buis tot terugvoeren van 
de afgekoelde lucht in de verzamelplaats; dit kanaal begint ter 
hoogte van den ovenvloer, en gaat door tot nabij den vloer der 
verzamelplaats van warme lucht; C 'C^ buizen, leidende de warme 
lucht van de verzamelplaats naar de lucht-kanalen EE; zij ont-
staan bij het hoogste punt der galerij, en eindigen ter hoogte 
van het laagste gedeelte van den vloer van het lucht-kanaal; 
deze buizen zijn voorzien van registers, die men doet bewegen • 
door middel van er aan bevestigde roeden L ; D 'D ' , buizen 
voerende de warme lucht van de kanalen E in den oven; zij 
iraan uit van het bovenvlak des kanaals, en rijzen tot gelijk den 
top van het ovenwulf; M , luikgaten, dienende om koude lucht 
te brengen in het lucht-kanaal, ten einde den vloer te verkoelen; 
die lucht gaat voorts in een kanaal, gespaard onder het aschgat, 
en gemeenschap hebbende met de galerijen B. 

\ 

ß 

i l 

Wijze vim werken van dezen loealel 
De verbrande lucht , komende van den haard of de stookplaats, 

doorloopt de kanalen CCC, en vloeit daarna weg door den 
schoorsteen D. De buitenlucht wordt gebragt in de galerijen 
B B , door de openingen NN, e n , na langs de wanden van 
den haard te zijn omgeloopen, rijst een gedeelte er van door 
de pijpen C C ' in de leidingen E E , geplaatst onder den oven-
vloer en boven de rookkanalen E ' , en geraakt voorts in den 
oven door de openingen D'D' . Te gelijker tijd stijgt een ander 
gedeelte der in de galerijen BB verwarmde lucht regtstreeks 
in den oven door de buis k ' . Zoodra de oven eene warmte heeft 
erlangd van 200° tot 220®, schiet men het brood er i n ; ge-
durende die verrigling dalen de verkoelde gassen door de buis 
B ' naar de galerijen BB, en worden door warmere lucht ver-
vangen. 

In de fornuizen, die het eerst voor deze ovens gebouwd 
zi jn , hadden de stookgaten geen roosters, en men zag met 
verwondering dat de verbranding loch voortging, niettegenstaande 
de rook- en aschgaten beide hermetisch gesloten, en al de voegen 
met leem digt gestreken waren. LEMARE geloofde daarnaar dat 
de Terbranding kon plaats hebben zonder lucht; maar later is 
bevonden, dat twee luchtstroomen in tegenovergestelde rigtingen 
in den schoorsteen werden voortgebragt, waarvan eene versehe 
ucht tot de brandstof voerde. 

Sedert heeft men roosters gebruikt, doch is men later terug 
gekomen tot de eerste inrigting, 'omdat daarbij de verbranding 
voel langzamer gaat. De twee stroomên in den schoorsteen zijn 
gemakkelijk te onderscheiden, wijl zij eene groote snelheid hebben; 
hei is echter zonderling, dat zij afgezonderd beslaan in de ge-
bogen kanalen boven den haard, 

liet bestuur der gasthuizen van Parijs, dat , ia 185G, de 
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aërotherm-ovens, gebouwd door de heeren JAMETEL en LEMARE , 

bestudeerd heef t , heeft bevonden, dat in vijf dagen, gedurende 
welken tijd men in zijne tegenwoordigheid 100 baksels, elk van 
120 pond brood, of 12 duizend pond brood, gemaakt heef t , 

pd. 

het gemiddeld verbruik aan coke daartoe is geweest van 9.4*80, 
of 36880 warmte-eenheden per baksel, bij eene uitlevering 
van 150 pond brood .op 100 pond meel. Wij herhalen hier de 
plaats gehad hebbende verrigtingen, ten einde eene vergelijiving 
te kunnen vaststellen tusschen als deui^delijk erkende uitkomsten 
en die , welke men zoude hebben moeten verkrijgen, als de oven 
zoo volmaakt w^irc geweest als mogeli 

Vervaardiging van hel dcc(j. 

pond. 

M e d , niet uH^jedroogd 92.308 ) p^j^j^ 

Water tot kneeden 47.610 / 140.897 

Zout, niet geheel droog . . . . . . . . 0.979 f 

aan meel 

O, 
O 

Afval aan water O 
1.636 ) 

V 0.897 
.261 ) 

Deeg, om in den oven te schieten 140.000 

Bestaande uit drooge zelfstandigheden en natte zelfstandigheden, 

in de volgende evenredigheid. 

Drooge 
zelfstandig-

heden. 

"Water, 
te brengen 

van de 
temperatuur 

van 
25° lot 100®. 

"Water 
le doen 

verdampen. 

Geheel 
der nalle 

zelfstandig-
heden. 

Geheel 
van 

hel deeg. 

pd. wigj. 

76.968 

pd. wigj. 

43.031 

ptl. wigj. 

20.001 

pd. wigj . 

63.032 

pd. wigj . 

140.000 

V ' 

i o 

Bahkcn van het deeg. 
pd. 

Warmte , heslecd om 20.001 water te 

doen verdampen 650 X 20.001 
pd. 

"Warmte, besteed om 43.031 water in 

(emperatuur le doen rijzen van 25° 

lol 100® 
pd. . 

Warmte , besleed om 76.968 drooge 

zelfslandighedcn te doen rijzen van 

13.001 

75 X 43.031 = . 3.227 

25" tot 100" 75 X 76.968 2.886 

Gelieel der warmle-ecnheden, noodig lot bakken van 120 

pd. brood bij eene uillevering van 130 pd. op 100pd. meel 19.114 

Maar in stede van 19.114 eenheden, heeft men er gebezigd 
_ pd. 

3 6 . 8 8 0 , of 9.480 coke, hetgeen dc nuttige werking doet uit-
comen te zijn 54 ten 100 van de verbruikte brandslo: 

Dezen oven vergelijkende met die , door welke de brandstof 
het best benuttigd word t , en aannemende dal het verlies aan 
warmte'door den schoorsteen en de wanden de helft der nuttige 
werking bedraagt vereischt om het gaar worden van het brood 
te weeg le brengen, \ indt men dat de verkregen uitkomsten 
zoo voordeelig mogelijk zouden zijn geweest, als de vertering 

pd. 

slechts 28.671 warmte-eenheden, of 4 .778 coke had bedragen. 

Met bakken van 100 pond brood heefl alzoo vereischt de aan-
pd. 

wending van 47.400 warmte-eenheden, of 7.900 coke, geschat 
fr.mk. guld. 

op 0.351 = 0.166 

Terwijl, indien de verkregen uilkomsl zoo voor-

deelig mogelijk ware geweest, die vertering zou 
pd. 

zijn geweest 23.826 warmte-eenheden, of 3.982 

coke, geschal op 0.177 = 
0 . 0 S 3 

De heer SAIGEY , die dikwerf in de gelegenheid geweest is 
den oven der heeren JAMETEL en LEMARE na te gaan, hee 
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in dc lleviie Sdciiliftiiuc voor Maart 1842 uilkomsten beidend 
« » • 

gemaakt, verschillende van de boven opgegevene. 
De verschillen spruiten hieruit voort: 1 ° . dat de heer SAIGEV 

aanneemt, dat de aërotherm-oven .meer coke verteert dan door 
het bestuur der gasthuizen van Parijs is bevonden; — 2°. dat 
hij het water, bevat in het meel, niet in aanmerking neemt; — 
5®. dat hij onderstelt dat het deeg, alvorens in den oven te 
worden geschoten, eene temperatuur heeft van 50®, terwijl wij 
dien warmtegraad gemiddeld op 23® stellen, — en eindelij 
dat hij de coke beschouwt als gevende het pond 7 0 0 0 warmte-
eenheden , terwijl wij, uitgaande van de aanwijzingen van den 
h e e r P i E C E T , veronderstellen dat uit de coke slechts 6 0 0 0 warmte-
eenheden per pond worden vrijgemaakt. 

Wij halen hier de berekeningen van den heer SAIGEY aan: 

Gegevens: 

Hoeveelheid gebruikt meel 

Water tot kneeden . • • 

pond. 
157.000 

79.000 

Deeg 236.000 

Temperatuur bij het bakken, 500®; temperatuur van het brood 
bü het uithalen uit den oven 100®. pd. 

Coke verbrand gedurende de verrigting, 22.250. 
De oven gehouden wordende op een' nagenoeg standvastigen 

warmte -graad, is de nuttige uitwerking zamengesteld: 
i \ uit de warmte gebezigd tot het doen verdampen van 52 kan 

water, hetgeen voorstelt 6 5 0 X 52 = 20.800 eenheden; 
2®. uit de warmte gebezigd tot het brengen van de 47 kan 

water dat in het brood blijft, tot 100®, hetgeen gelijk staat 
met 47 X 70 = 5.290 eenheden; 

5®. uit de warmte gebezigd tot het brengen van 137 pond 
meel van 50® op 100®; aannemende, dat de soortelijke warmte 
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dier stof gelijk is aan die van hout en van gom, de helft van 
die van het water, zal die uitwerking voorgesteld worden door 
1 5 7 X 7 0 : 2 = 5 . 4 9 5 . 

Deze drie gedeeltelijke uitwerkingen zamentellende, vindt men 
2 9 . 5 8 3 eenheden, terwijl de verbranding der coke er 2 2 X 2 5 

X 7 . 0 0 0 = 1 5 5 . 7 5 0 heeft voortgebragt. Derhalve is de nuttige 
uitwerking, volgens den heer SAIGEY, slechts 1 9 ten honderd 
van de warmte voortgebragt in den haard. 

Indien wij de berekeningen van dien heer overmaken, uit-
gaande van de door ons aangenomen gegevens, en daarbij in 
aanmerking nemen, dat, om het gaar worden te weeg te bren-
gen van 204 pond brood, bij eene uitlevering van 150 brood 

pd. 
op 1 0 0 meel, 2 2 . 2 3 0 coke of 1 5 5 . 3 0 0 warmte-eenheden ge-
bezigd zijn geworden, geraken wij tot dc volgende uitkomsten: 

Aanmaak van het deeg. 

Meel, niet uitgedroogd 

Water tot kneeden. . 

Zout, niet geheel droog 

Afval) 
\ aan meel 

} aan water 

pond. 
15G.923 ) , / pond. 
80.938 ) 239.525 

1.664 ; 

1.081 ) 
n / / / ( 1-525 0.444 ) 

238.000 Deeg, om in den oven te schieten 

Bestaande uit drooge zelfstandigheden en natte zelfstandigheden, 

in de volgende evenredigheid: 

Drooge 
zelfstandig-

heden. 

Wate r , 
te brengen 

van de 
temperatuur 

25° tot 100". 

Water 
te doen 

verdampen. 

Geheel 
der natte 

zelfstandig-
heden. 

Geheel 
van 

het deeg. 

pd. wigj . pd. wigj. pd. wigj . pd. wigj. pd. wigj. 

130.847 73.153 34.000 107.153 238.000 
• 
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Warmte besleed om 34}>oiul walerledocn 

verdampen 650 X = 22:100 
pd. 

Idem id. om 73.153 water in temperatuur 

te doen rijzen van 25' tot 100® . . . 
pd. 

Idem id. om 130.847 droo(;e zelfslandiff-

lieden te doen rijzen van 25" lol 100". 

75 X 73.153 5.486 

75 X 130.847 
4.907 

Geheel der warmle-ecnlieden noodi|; tot het bakken van 

204 pond brood, bij eene uillevering van 130 pond op 100 
' I • . ' 

pond meel • 32.493 

Maar in stede van 32.495 eenheden, heeft men er gebezigd 
155 .500 , hetgeen de nuttige werking doet uitkomen, te zijn 24 
ten 100 van de verbruikte coke. 

Dezen oven vergelijkende met d ie , door welke de brandstof 
het best benuttigd wordt, en aannemende dat het verlies van 
warmte door den schoorsteen en de wanden de helft der nuttige 
werking bedraagt vereischt om het gaar w'orden van het brood 
te weeg te brengen, vindt men dat de verkregen uitkomsten 
zoo voordeelig mogelijk zouden zijn geweest, a1s de vertering 

pd. 

slechts 48.759 warm te-eenheden, of 8 .125 coke had bedragen. 
Hel bakken van 100 pond brood heeft alzoo vereischt de aan-

pd. 

wending van 65.441 warmte-eenheden, of 10.907 coke, geschat 
frank. guld. 

op 0.484 = 0.229 

Terwij l , indien de verkregen uiIkomsl zoo voor-

deelig mogelijk ware geweest, die verlering zou 
pd. 

zijn geweest 23.891 warmte-eenheden, of 3.982 

coke, geschal op . • • • 0.177 0.083 

Uit voorgaand onderzoek volgt: dat het bestuur der gasthui-
zen van Parijs middellijk heeft doen blijken, dat de aëroihem 
der heeren JAMETEL en LEMARE 5 4 ten 1 0 0 der verbruikte brand-
stof benuttigt; da t , daarentegen , de heer S^UGEY vindt, dat die 
toestel slechts '19 ten 100 van de warmte, in den haard voort-

m 

r. U I 

Ti 

I • • 
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gebragt, benuttigt; on eindelijk, dat volgens onze berekeningen 
deze^ laatste uitkomst ons voorkomt te moeten worden gewijzigd; 
vermits, als men de daarbij vermelde hoeveelheden gebakken 
brood en verbruikte brandstof als naauwkeurig aanneemt, maar 
eenige hoeveelheden verwaarloosd door den heer S.\IGEY in de 
rekening brengt , en mot den heer PÉCLET veronderstelt dat 
de coke slechts 6000 warmte-eenheden ontlaat, wij dan vin-
den , dat die oven, welke, tot het oogenblik waarop de heer 
S.UGEY hem ondei7.ocht, doorging als zeer zuinig in verbruik 
te z i jn , op slot van rekening, slechts 24 ten 100 der verbruikte 
brandstof benuttigt. 

Hetgeen de naauwkeurigheid der waarnemingen van den heer 
SAIGEY buiten allen twijfel stelt, is, dat zij de aandacht hebben 
getrokken van de heeren gebroeders MOUCHOT , die gezamenlijk 
met den heer GROUVELLE zeer aanmerkelijke wijzigingen hebben 
gebragt in den oven der heeren JAMETEL en LEMARE. 

De heeren MOUCHOT en GROUVELLE hebben den oven JAMETEL GCWYIIGDC AËRO-
_ . . • t T l •» rt lh«rm-oven, door 
LEMARE gcwjjzigd , gelijk men ziet hg. ( 8 tot 1 0 ) c; de a l g e -

en Gnou^ixu:. 

meene inrigting behoudende, hebben zij de verwarming te weeg 
gebragt door een fornuis of stookplaats met omgekeerde vlam, 
dat i s , waarbij^het laden der brandstof van boven geschiedt, 
en de lucht, voor de verbranding berioodigd, ook \*an boven 
komt. Volgens de uilvinders geven die fornuizen eene geli 
matige van langzame verbranding en eene zeer lange vlam, die 
zich uitstrekt tot de uiteinden der kanalen, en hunne wanden 
rood maakt. Door die inrigting zou men minder roosters ve r -
bruiken , en de schoonmaking, meer gemakkelijk gemaakt, zou 
slechts ééns in de 14 dagen behoeven te geschieden. Eindelijk 

pd. 

acht mud en een half coke, wegende 276.250 (1), zouden ge-

(1) Wij onderstellen, dat de gebruikle coke voortkomt van de 
pd. 

gazfabrijken, en een gewigt heeft van 32.500 hel mud. 
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iiiiddcld voldoende zijn om 5 . 0 i l pond brood te bakken , voni't-
komende van 1570 pond mee 

Ycrgdfjliing tusschcn de hoeveelheid verteerde brandstof en die 
benoodigd tot bakken van 2041 pond brood. 

Nota. In dezen oven lieeft men, om het {jaar worden te wee{; Ie 

I)ren(jen van 2041 pond brood, voortkomende van 10zakken mcrl , 

wegende 1570 pond, bij eene uilleveriiny van 130 pond brood op 
pil. 

100 pond meel, verleerd Sk mud coke, wesjende 276.250 of wel 

1,657.500 warmle-eenheden. 

Aanmaak van het deeg. 

;\IeeI, niet uitgedroogd. 

Water tot kneeden . . 

Zout, niet geheel droog 

• • 

« « 

, , , \ aan mee l . 
Afval ' 

( aan water . . 

Deeg, om in den oven te schieten 

Beslaande uit drooge en natte zelfsla 

evenredigheid: 

pond. 
1,570.000 ) , 

j pond. 

809.775 ) 2,396.43.*; 

16.658 ] 
10.817 

4.443 
15.360 

2,381.073 

idigheden, in de volgende 

Drooge 
zelfstandig-

heden. 

Water , 
te brengen 

van de 
temperatuur 
. van 

25" tot 100". 

Waler 
te doen 

verdampen. 

Geheel 
der nalle 

zelfstandig-
heden. 

Geheel 
van 

het deeg. 

pd. wigj. pd. wigj. pd. wigj. pd. wigj. pd. wigj. 

1,294.120 746.880 340.073 1,086.953 2,381.073 
ï 
V. 

il 

Bakken van het deeg. 
jmI. 

Warmte, besteed om 340.073 water te 

verdampen 650 X 340.073 = 221.047 
pd. 

Warmte, besteed om 746.880 waler in 

temperatuur te doen rijzen van 25® 

tot 100° 75 X 746.880 = 56.016 pd. 

Warmte, besteed om 1,294.120 drooge 

zelfstandigheden (c doen rijzen van 
25- tot 100" 75 X U294.120 _ 49^509 

Geheel der warmle-eenheden noodig lot bakken van 

2041 pond brood, bij eene uillevering van 130 pond op 

100 pond meel 325.592 

Maar, in stede van 523.592 eenheden, lieeft men er gebe-
zigd 1,657 500 , hetgeen de nuttige werking doet uitkomen, te 
zijn 20 ten 100 van de verbruikte brandstof. 

Dezen oven vergelijkende met d ie , door welke de brandstof 
het best benuttigd wordt, vindt men, dat de verkregen uitkomsten 
zoo voordeeiig mogelijk zouden zijn geweest, als de vertering 

|)d. 

sleelils 448.o88 warmle-eenheden, of 81.598 coke had be-
dragen. 

Het bakken van 100 pond brood heeft alzoo vereischt de aan-
pd. 

wending van 81.210 warmle-eenheden, of 13.535 coke. geschat 
frank. guld. 

op O.GOl = 0.284 

Terwijl, indien de verkregen uitkomst 200 voor-

deeiig mogelijk ware geweest, die verlering zou 
pd. 

zijn geweest 23.929 warmle-eenheden, of 3.988 

coke, geschat op 0.177 0.083 

De uitvinders, deze uitkomst met opzigt tot zuinigheid niet 
bevredigend achtende, hebben bedacht de temperatuur van 
lumnen ovon lo doen rijzon door de warmte te benuttigen, 
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die anders verloren raakt bij liet maken van coke uit steen-
kolen, en zij hebben tot dat einde coke-fornuizen gemaakt 
-onder den brood-oven. 

Men heeft gebouwd onder den vloer van den brood-oven twee 
coke-fornuizen, soortgelijk aan die welke gewoonlijk gebruikt 
'^vorden; elk ïornuis is eene ruimte, met brikken ommetseld, 
sterk overwulfd, waarin men, bij elke lading, onge\'ecr vijt 

I . • 

mud steenkolen ophoopt, en er wordl twee "maal ciaags geladen. 
'Eene deur sluit den oven volkomen-, en laat er maar eene 
geringe hoeveelheid lucht indringen, len einde de verbranding 
in het begin der verrigting te voeden. Later sluit men do lochi-
. * ' ^ 

gaten volkomen, om te beletten dat de coke w t e r e , ; na ver-
loop van 2 4 , en soms slechts van 16 tot 18 uren , wordt dc 
coke uit den oven genomen. 

Een mud steenkolen levert in dezen toestel 1.50 mud coke-, 
wegende het mud nagenoeg 40 pond, zoodat 100 pond kolen, 
.geschat op 5.30 frank (1.65 gulden), en de 65 pond coke, 
die er van voortkomt., geschat op 4 .44 frank ( ± 5.10.guld.) 
de 100 pond, eene waarde voorstellen van 2 .80 frank (1.52 
gulden); — 
frank (0.55 gulden); — eene som, gelijk aan de waarde dor 
brandstof, benoodigd tot bakken van 2041 pond brood. 

Leiding van den oven. 

Een man is werkzaam, gedurende een -uur van de 24, liel 
inladen der kolen en het uithalen van de coke., -en de lading 
geschiedt in fornuizen met omgekeerde vlam, van uur tot uur , 
of om de twee u ren , door eenige schop-vollen kolen op de 
coke te smijten. 

De schoonmaking der vuurleidingen wordt gemakkelijk be-
werkstelligd, daar het genoeg is, tot inbrenging der schoon-

derhalve kost de verwarming van den oven 0 .70 
r. 
I 

I » ' 
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i 
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nraakslang, twee baksleenen te verplaatsen, welke tegen hel 
uiteinde dier leidingen geplaatst zijn, om haar gesloten te 
houden. 

Buitendien is het gemakkelijk de temperatuur van den oven- te 
doen rijzen, hetzij door de schoorsteenschuif te openen, of door J 7 «P I / 

een weinig -meer lucht in te laten door de fornuis-deur, of door 
de koollading te vergrooten, of eindelijk, door de openingen, te 
sluiten, waardoor de warme lucht uitstroomt. 

-. • . . . . ' . 1 : 

Die heeren hebben doen opmerken, dat wanneer zi j , tege-
lijkertijd met de cokefornuizen, het fornuis met omgekeerde vlam, 
geplaatst in het midden van den oven, stookten , zij dan tot 24 
baksels in het etmaal hebben kunnen verkrijgen; en dat ein-
delijk, door gelijke hoeveelheden (ruimte) coke-stof en steenkolen 
te vermengen met het teer van het gaz, dat men opvangljn.de 

- • - ^ , • • • • • • - • • . • 

retorten,. geplaatst, onder het coke-focnuis,, men middel vindt 
om met besparing eea stoomwerktuig te stoken van O 
paardenkracht, dienstig, om de kneedtrog-toestellen en de zak-
ligters (tire-sacs) in beweging te brengen.. 

Yergelijlang tusschen de hoeveelheid, verteerde brandstof'en die, 
benoodigd tot bahhen van 2041 pond brood. 

Nota. In dezen oven heeft men , len einde het gaar worden le 
• t 

weeg te brengen- van 2041 pond brood, voorlkomende van 10 zakken 

meel, wegende- 1570 pond, bij eene uillevering van 130 pond brood 

op 100 pond meel, in de coke-ovens in de 24 uren tijds, Iwee ladingen 

of 10 mud steenkolen, wegende 840 pond, geladen, welke—na hunne 

verkoling — hebben uitgeleverd 13 mud coke, wegende 520 pond. 

Als men aanneemt dat de warmte , verloren gedurende de karbo-

nisalie der steenkolen ^ gelijk is aan de helfl van die, welke hare 

algeheele verbranding kan leveren, zal de oven, in 24 uren , gevoed 

zijn geweest door al de warmle-eenheden, bevat in 420 pond sleea-

liolen of 3.150.060. 
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Aanmaak van hel dccy. 

pond. 
I\IccI, niel uilgcdroogd 1.570.000 , , 

r pon«. 
AVater, lol knecden 809.775 /2,396.433 

L 

Zout , niel (jehcel droog 16.658 

aan meel 10.817) 
Afval < ^ 15 '>60 

aan waler 4.443 \ 

Deeg, om in den oven le scliielen 2,381.173 

Bestaande uil drooge cn natte zelfslandigheden in de volgende 

evenredigheid: 

Drooge 
zelfstandig-

heden. 

Waler , 
te brengen 

van de 
temperatuur 

van 
25^ lol lOO''. 

"Waler 
te doen 

verdampen. 

Geheel 
der natte 

zelfstandig-
heden. 

Geheel 
van 

het deeg. 

pd. wigj. pd. wigj. pd. wigj. pd. wigj . pd. wigj. 

1,294.220 746.880 340.073 1,086.953 2,381.173 
• 

f 

Bakken van het deeg. 

pd. 
Warmte , besteed om 340.073 waler te 

verdampen 650 X 340.073 = 221.047 pd. 
"W^armte, besleed om 746.880 waler in 

temperatuur te doen rijzen van 25" lot 

lOOo 
TWl. 

75 X746.880 — 56.016 

Warmte , besteed om 1,294.220 drooge 

zelfslandigheden le doen rijzen van 25 ' 

totlOOo = 4 8 . 5 3 3 

Geheel der warmle-eenheden noodig lot bakken van 

2.041 pond brood, bij eene uitlevering van 130 pond 

brood op 100 pond meel 325.596 

Maar in stede van 325,506 eenheden, heeft men er qebezi^d 

ff 

r . 

2o 

000 

omstreeks 10 ten 100 van de verbruikte brandstof. 
Vergelijkingen van kosten aan brandstof als die welke wij heb-

ben gegeven voor de vroeger beschreven ovens, kunnen wij voor 
dezen niet leveren, vermits in den zoo even beschreven toestel 
de uitvinders zich hebben toegelegd, niet om de grootst moge-
lijke hoeveelheid eenheden van warmte te benuttigen, maar om 
eene opbrengst te verkrijgen van grootere waarde dan die der 
aan karbonisatie onderworpen steenkolen. 

De volgende berekening doet de som kennen, die het in dezen 
oven bakken van 100 pond brood kost: . • 

r 

Tien mud steenkolen, wegende zamen 840 pond, geladen in de 

coke-fornuizen om le verkolen, en geschat op3.50 f r a n k ( i 1.65gl.) frank. guld. 
de honderd pond, kost 29.40 = 13.89 

De verkoling van die 10 mud steenkolen brengt 

13 mud coke voorl, wegende 525 pond, en welke, 

geschat op 4.44 frank ( 2 . 1 0 gulden) de hon-

derd pond, kost 23.31 == 11.01 

2.88 
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Koslen aan brandstof, benoodigd lot bakken van 

2.041 pond brood 6.09 

Daar de 2041 pond brood eene uilgaaf aan brand-

stof van 6.09 frank 2.88 gulden) hebben ver-

eischt, zal hel bakken van 100 pd. brood koslen (1) 0.030 = 0.014 

De heer GUOUVELLE opgemerkt hebbende hoe voordeelig het 
1 , , . , , , . , therm voor hc-zou wezen, net beschuit, zonder ophouden, in den oven te sdmii, doorden lieer GHOUVKUE. 

brengen, heeft een onafgebroken werkenden oven bedacht, ver-
warmd gelijk dc voorgaande, middels de warmte voortgebragt 
bij de karbonisatie der kolen. Wij geven hierna volgend eene 
beknopte beschrijving van dezen toestc 

Het rad O deelt de beweging, die het van den moteur ont-

(1) Bovenstaande berekeningen zijn gegrond op gegevens, doordc 
lieeren MOÜCUOT cn GI\OUVELI.E verschaft. 
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vangt, aan de as van den getanden cilinder J mede. Deze dceft 
haar mede aan den getanden cilinder J ^ door middel van eenen 
ketting, hakende op raden van gelijke middellijn P . De blik-
ken bladen M, geladen met beschuit als deeg, \Yorden gelegd op 
kettingen zonder einde 1. Het blad, aan zich overgelaten, volgt 
de beweging der kettingen, en geraakt in den oven. Wanneer 
het eerste blad geheel in den oven i s , plaatst men een tweede 
op de plaats welke het eerste innam, en zoo vervolgens zonder 
ophouden, tot het bakken afgeloopen is. De beweging,medegedeeld 
aan de cihnders J , J ' , is zoodanig geregeld, dat elk blad M , 
met beschuit geladen, 53 minuten besteedt, om door den oven te 
komen. Twee man geplaatst nabij de uithaaldeur H ' nemen elk 
blad gaar beschuit weg , zoodra het voorbij de uitneemdeur is 
gekomen. 

Opmerhingen nopens het gebniik der cokefornuizen tot 
verwarming van Iroodhak-ovens, 

De heeren MOÜCHOT en GHOUVELLE hebben den door de hoeren 
JAMETEL en LEMARE uitgevonden oven niet in beginsel gewijzigd, 
maar zij hebben er andere nijverheids verrigtingen bijgevoegd; zoo 
hebben zij een hunner fornuizen doorboord, en er een paar gaz-
retorten ingebragt. Zij hebben don haard verangen door een coke-
fornuis. Maar zulke vereenigingen van verschillende nijverheden, 
hoe vernuftig zij mogen wezen, maken geen nieuw stelsel uit, • 
dat het voordeel zou aanbieden minder brandstof te verteren dan 
de oven JAMETEL en LEMARE; alleen kan het gebeuren dat door 
die vereeniging de warm te-eenheid, aangewend tot broodbakken, 
minder zal hebben gekost. 

Zoo blijkt dat te Parijs de warm te-eenheid, voortgebragt 
d oor de coke, meer waard is dan die, ontlaten door steenkolen; 
zoodat de nijverheden, die veel warmte verbruiken, er bclanii-bij 

i 
TJ» 

« • 

hebben, de kolen slechts half te verbranden, voorts de andere 
helft te dooven, en als coke te verkoopen; — dit is wat de heeren 
MOUCHOT en GROIMDLIE hebben gedaan. 

Niets zou beletten dat men in het algemeen de verwarming van 
den. oven bewerkte door middel der warmte die anders verloren 
gaat bij de venndering van kool tot coke, als men bespeurde dat 
door die wijze veel bezuinigd zou kunnen worden. Maar, om 
eene groote gelijkmatigheid van warmte te verkrijgen, raden man-

« 

nen van veel ondervinding aan, om in slede van twee cokefor-
— afwisselend brandend en uitgedoofd wordend, — nuizen, —• 

slechts één dusdanig fornuis te gebruiken, doch onafgebroken 
werkend, dat is, gestadig aan het eene einde kool ontvangende, 
ze langzaam verwarmende in haren loop door het fornuis, zo 
verbrandende, verkoelende, en eindelijk, aan het ander einde, 
uitgedoofde coke uitwerpende. 

Wij herhalen het , dat die wijze van te werk te gaan ons voor-
komt slechts werkelijk goed te zijn in de onderstelling dat de 
verkoopwaarde der warmte-eenheid voortgebragt door de coke, 
hooger zou zijn dan die der warmte ontlaten door de kool. 
Werkeli jk, indien men in een fornuis één pond .steenkolen ver-
bnnd t , uitleverende 7.300 eenheden, zal men verwezenlijken 7300 
eenheden, w^aarvan een gedeelte, zij a , als verlies, en het andere, 
zij 7300 — a , als nuttige werking zal zijn aan te merken. Als 
men nu in hetzelfde fornuis de half verbrande kolen benuttigt, 
om er coke van te maken, zal men dan verkregen hebben slechts 
^ = 3730 warmte-eenheden; het verlies zal zijn-^, e n d e 

nuttige werking 5730 — I ; buitendien zal men hebben { pond 
coke. Maar dit § pond coke zou 5730 warmte-eenheden moe-
ten bevatten, zoo de verrigting niet met verlies gepaard ging; 
op het oogenblik n u , dat het pond kolen reeds 5730 eenheden 
voorlgebragt had , zou het overblijfsel aan glocijende coke nog 
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wel 5730 eenheden hebben geleverd, als de verbranding ware 
voortgezet geworden, vermits het geheele pond 7300 eenheden 
bevat; maar dewijl de verbranding gestuit is geworden, heeft 
men de coke laten verkoelen en alzoo de hoeveelheid warmte-
eenheden, noodig om een half pond koude coke gloeijend te 
doen worden, verloren; eene hoeveelheid, die men naauwkeurii? 
kan nagaan, als men in rekening brengt het vermogen der coke, 
om warmte te bevatten, en hare temperatuur, als zij gloeijend is. 

Zij h die hoeveelheid warmte; het verlies, dat gelijk is aan ^ 
zal met h vermeerderd moeten worden, en men zal aan nuttige 
werking, voortkomende van § pond coke, slechts hebben 5 7 3 0 — 
t — , hetgeen geeft voor de geheele nuttige werking 7300 — 
6 — c , dat , gelijk men ziet, de hoeveelheid b minder is dan 
de nuttige werking, verkregen door de onafgebroken verbranding 
van 1 pond kolen, welke was 7300 — a. 

Daaruit ziet men , dat de waarde der warmte-eenheid, 
voortgebragt door de coke, hooger moet zijn dan die, voortge-
bragt door de kool, zal het voordeelig wezen brood-bakovens met 
cokefornuizen te verwarmen. 

REPIIIJNIPC aêro- corste ovctts van den heer ARIBERT waren', gelijk wij 
llicrni-oveii, mei ouaigebruken ver- licbben gezicn, Rict oiiafgobroken verwarming en afwisselende •warimngenbroud-
i c Ä E ^ broodplaatsing. Een warmte-brenger, geplaatst buiten en onder 
lig. (15 lol 10) f. ^̂ ^̂ ^ ^ verwarmde eene zekere hoeveelheid lucht , welke, 

door hare uitzetting, naar de hoogste deelen van den toestel 
« 

streefde, terwijl de minder warme lucht, na tot het gaar worden 
van het brood te hebben bijgedragen, viel naar de lagere deelen 
door de dalings-kanalen. 

Het eigenaardig karakter van dezen oven bestond hierin, dat 
als het oven-vol gaar was, men genoodzaakt was het er geheel 
uit te nemen, en voorts den oven gedurende ruim tien minuten 
te verwarmen, alvorens hem op nieuw te kunnen vullen. Bij 

elke zoodanige verrigting derhalve, verloor men minstens 10 
minuten, en daar men 20 oven-vollen bakte in 24 uren, verloor 
men 19 maal 10 minuten of 190 minuten, dat is den tijd ver-
eischt om ongeveer vijf oven-vollen of 1123 pond brood te bakken. 

Dat tijdverlies was een werkeliik nadeel, dat de heer ARIRERT u 

heeft kunnen vermijden, door een' oven te bedenken met on-
afgebroken verwarming en oven-vulling, waarvan wij de beschrij-
ving gaan geven. 

Die oven bestaat uit eene smalle, waterpasse galerij in met-
selwerk, gesloten aan beide einden met deuren van blad-ijzer. — 
Het inwendige van den oven wordt doorloopen door een kleinen cl el 
spoorweg, hellende 0.02 op 8.66 van deur tot deur. 

De ovenvloer wordt overdekt met eene reeks van bladen blik, 
bevestigd op ijzeren ramen, voorzien van rolletjes van gegoten ijzer; 
de bladen worden achtervolgens in den oven gezet, met tusschen-
)Ozingen van 6 tot 7 minuten, en het eene drijft het andere 

voort. — Wanneer men het achtste blad inbrengt, daar de oven 
er slechts zeven kan bevatten, gaat het eerst in den oven ge-
bragte er uit. — Van dat oogenblik af, blijft de oven vol, en 
bij elke inbrenging van een met deeg geladen blad, komt een 
met gaar brood er uit. 

Een warmte-brenger, geplaatst beneden den oven, verwarmt de 
lucht, welke door de warmte uitzettende door kanalen opstijgt 
tot het bovengedeelte, van waar zij in den oven stroomt door twee 
openingen, gespaard op geringen afstand van de deur door welke 
men het deeg in den oven schiet. — Zij doorloopt de galerij, 
laat een gedeelte harer warmte, dat door het brood wordt op-
genomen, los, — e n komt minder warm, en derhalve digter, 
aan de uithaaldeur; op dit punt wordt de lucht opgenomen 
door kanalen leidende naar de galerij onder den vloer, om tc 
worden teruggebragt naar die oppervlakten van den warmte-
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brenger, welke bel versl verwijderd, hel minsl warm, en bet 
laagst gelegen zijn. 

De liiclit rijst vervolgens, zich al meer en meer aan de ver-
warmings-oppervlakten verwarmende, tot die welke het naast 
bij den haard, de warmste en het hoogst-geplaatst zijn; van de 
ruimte, omgevende den warmte-brenger, waar de lucht hare 
hoogste temperatuur heeft bereikt, wordt zij teruggevoerd, steeds 
in den oven rijzende, naar de inbrengdeur. — Alzoo i s , gelijk 
men ziet, de stroom warme luiiht onafgebroken, en het bakken 
is zulks ook. 

Uit deze inrigting volgt dat dit gedeelte van den oven, waar 
men het deeg er in brengt, regtstreeks den luchtstroom op de 
hoogste temperatuur ontvangende, altijd het warmste is; en daar 
de lucht, naarmate zij in den oven vooruitkomt, van hare warmte 
verliest, terwijl zij het brood gaar doet worden, volgt daaruit 
nog, dat elk gedeelte van den oven minder warm is, naarmate 
het verder verwijderd is van de warmte openingen, zoodat elk 
brood gaat door plaatsen, al minder en minder warm, en dus 
verkeert nagenoeg in dezelfde omstandigheden, als of het blootge-
steld ware aan de werking van eenen oven, verwarmd op de 
gewone wijze, dat is, dat het bij den aanvang van het bakken 
eene sterkere warmte ondervindt dan later. 

Vergelijldng tusschen de hoeveelheid brandstof en die volstrekt noodig 
om het gaar worden van 2400 pond brood te weeg te brengen. 

Men moet er opletten, dat in dezen oven, om 2400 pond brood 
te bakken, bij eene uitlevering van 157 pond brood op 100 pond 
meel, is verbruikt 100^ pond steenkolen, of 750.000warmte-
eenheden (1). 

(1) Noot medegedeeld door den heer A B Ï B E R T . Het gemiddelde ver-
bruik van brandstof, als gestaafd door de processen-verbaal, te Metz 
(»pgeiuaakt door dc heeren Genie-Officieren, is geweest, — hel 
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Vervaardiging van het deeg. 

Meel, niet uitgedroogd 

Water lot kneeden 

Zout, niet geheel droog • • • • • • 

pond. 
1.751.825 

1.046.417 / 2.817.827 

;5 ) 19.585 

aan meel 
Afval ) 

' aan water 

Deeg, om in den oven te schieten 

12.070 / 

.745 ( 5 

2.800.012 

ê \ 

grootste 67 pond kolen voor 1000 pond brood, dat is, 160 pond kolen 
voor 2400 pond brood; en het geringste 64 pond kolen op 1000 pond 
brood, — derhalve 153 pond kolen op 2400 pond brood. — Maar 
men heeft daarbij bevonden, dal een verlies van warmte» onafhan-
kelijk van het beginsel, waarop de oven gebouwd is , en voort-
vloeijende uit een gebrek in de zamenstelling, plaals vond, en als 
zoodanig de eerste uitkomsten moest wijzigen. 

Men heeft namelijk ontwaard, dat de het eerst verwarmde opper-
vlakken, die welke regtstreeks van den haard warmte ontvingen» 
bekleed met vuurvaste steenen, en die bij het verwarmen aan teer 
tianmerkelijke verschillen van temperatuur waren blootgesteld, op 
verschillende plaatsen gebarsten, waren , en dat eene aanmerkelijke 
hoeveelheid warme lucht, door de scheuren ontsnappende, wegge-
voerd werd door den trek naar den schoorsteen. — Het verlies aan 
warmte door die scheuren is geschat geworden op twee verschillende 
wijzen, hierna aangeduid: 

1®. De doorsnede der scheuren, bij benadering berekend, en de 
snelheid van den stroom in den schoorsteen hebben doen kennen de 
hoeveelheid lucht, weggeliokken in een etmaal. Het warmte beval-
lingsvermogen der lucht en hare temperatuur bekend zijnde, is het 
gemakkelijk geweesl het aantal warmte-eenheden te bepalen welke 
daardoor verloren raakten. Men heeft dit aantal bevonden gelijk te 
zijn aan da t , voortgebragt door de verbranding van 250 pond steen-
kolen. Van eene andere zijde, is de hoeveelheid weggevloeide rook 
in de 24 uren gemeten geworden; die volume, vergeleken met die, 
noodzakelijk voor de verbranding die tegelijkertijd plaals vindt, 
heeft eene overmaat opgeleverd, en de hoeveelheid brandstof, noodig 
tot de verheffing van temperatuur dier overmaat, is bevonden te zijn 
250 pond steenkolen. 

Eindelijk is eene regtstreeksche proef genomen, welke met die twee 
uitkomsten overeenstemmend is bevonden. Men heeft gedurende ver-
.scheidene dagen achlervolgens 1000 pond brood in het etmaal ge-
bakken, als wanneer men 300 pond kolen verbrandde. Die 300 pond 
kolen leverden klaarblijkelijk voor het verlies door de scheuren, dat 
standvastig was , — voor het verlies door den rook, dat evenredig 
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Beslaande uil drooge en nalle zelfstandigheden, in dc volgende 

evenredigheid: 

Drooge 
zelfstandig-

heden. 

Water, 
le brengen 

van de 
temperatuur 

van 
25» lol 100®. 

Wal er 
le doen 

verdampen. 

Geheel 
der nalle 

zelfstandig-
heden. 

pd. wigj. pd. wigj . pd. wigj . pd. wigj. 

1,461.618 938.382 400.012 1,338,394 

pd. wigj. 

2,800,012 

is ann de hoeveelheid verbruikte brandstof, en voor het gaar maken 
van het brood, hetgeen evenredig is aan de hoeveelheid deeg in den 
oven geplaatst. 

Om de lioeveelheid warmte , opgenomen tot gaar maken van het 
brood, le kennen, was het voldoende eene zekere hoeveelheid kolen 
le voegen bij de reeds bepaalde 300 pond brandstof, en na te gaan, 
welke vermeerdering van gebakken brood overeenkwam met elke 
bijvoeging van brandstof. Zoo had men eene bijvoeging van 40 pond 
gedaan, hetgeen de hoeveelheid verbruikte brandstof bragt op 340 
pond elk etmaal. De daarmede overeenkomende vermeerdering van 
gebakken brood is geweest van lOSl pond; in het geheel 2081 pond 
brood in de 24 uren; men heeft gebakken op dien tax, gedurende 
48 uren, en de betrekking van de vermeerdering van brandslof tot 
de vermeerdering van gebakken brood is geweest van 37 pond kolen 
in de 24 uren voor 1000 pond brood. 

Eene tweede bijvoeging van 40 pond kolen in het etmaal heeft 
geleverd eene vermeerdering van 1176 pond brood, dat is, 34 pond 
kolen op 1000 pond brood, in het geheel 380 pond kolen voor 3257 
pond brood, ilet bakken op dien tax heeft eveneens twee elmalen 
geduurd. 

.Men heeft voorls om de twee dagen de brandslof met 40 pond 
kolen vermeerderd. 

De derde bijvoeging van 40 pond kolen heefl opgeleverd 952 pond 
brood, dat is, 42 pond kolen voor 1000 pond brood. 

De vierde bijvoeging van 40 pond kolen heeft opgeleverd 1052 pond 
brood, dal is, 38 pond kolen voor 1000 pond brood. 

lAIen is zoo geklommen tot de achiste bijvoeging van kolen, of 620 
pond in het etmaal, en de voortbrenging aan brood is geweest 
9680 pond in de 24 uren. Men heeft gedurende eenige dagen op dien 
tax voortgebakken; doch daar de hoeveelheid gebakken brood grooter 
werd dan die, welke het garnizoen behoefde, heeft men het brood 
011 dc brandslof verminderd. Alzoo is dc som der bijvoegingen aan 
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Bakken van hel decfj, 
pd. 

Warmte , besteed om 400.012 water le 

doen verdampen 650 X 400.012 = 260.008 
pd. 

Warmte, besleed om 938.382 water in 

temperatuur te doen rijzen van 25^ 
tot 100® 75 X 938.382 = 70.379 

pd. 

W a r m t e , besteed om 1,461.618 drooge 

zelfstandigheden le doen rijzen van 

25«> lol 100" 75 X 1,461.618 
• • • • 54.811 

Geheel der warmte-eenheden, noodig tot bakken van 

2400 pond brood, bij eene uitlevering van 137 pond op 

100 pond meel 385.198 

Maar in stede van 583.198 eenheden , heeft men er gebezigd 
750 .000 , hetgeen de nuttige werking doet uitkomen te zijn 
31 ten honderd van de verbruikte steenkolen. 

Dezen oven verGfelijkende met de toestellen, die het best de 
warmte benuttigen, en aannemende dat het verlies aan warmte 
door den schoorsteen en de wanden de helft bedraagt van fle 
warmte, benoodigd om het brood te doen gaar worden, vindt 
men dat de uitkomsten zoo voordeelig mogelijk zouden zijn geweest, 
als de vertering niet meer hadde bedragen dan 377.797 een-

pd. 

icden van warmte, of 77.058 steenkolen. 

sleenkolen geweest van 8 X 40 = 320 pond, en die van de vermeer-
dering aan gebakken brood 8680 pond, of gemiddeld 36 pond kolen 
voor 1000 pond brood; en als men dan van de 300 pond kolen, in 
den beginne verbrand, aftrekt 36 pond, die men bevonden heefl, 
noodig le zijn voor hel bakken van 1000 pond brood, dan blijven 
264 pond kolen over, om op le wegen legen verlies door de barsten 
als anderzins. 

Volgens die proeven, en in aanmerking nemende het bestendig 
verlies ann warmte door de wanden des ovens, hebben de Officie-
ren dor Genie le Mctz geschal op 40 pond kolen de verleiing aan 
brandslof, benoodijfd tol bakken van 1000 pond brood in den oven 
van den heer ARIUERT, na het digten van de scheiu'en. 
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ilel hakken van 100 pond brood heeft alzoo vereischt de annwen-
pd. 

ding van 31.283 warmle-eenheden, of 4.171 steenkolen, geschat 
frank. pild. 

op 0.146 — 0.069 

Terwij l , indien de verkregen uitkomst zoo voor-

deelig mogelijk ware geweest, die verlering voor 

Warmte , besteed om 33.191 waler te 

doen verdampen . 650 X 33.191 
pd» 

Warmte , besteed om 5 889 waler in 

21.574 

100 pond brood zou zijn geweest 24.075 vvarmte-
pd. 

eenheden, of 3-210 steenkolen, geschat op . . . 0.112 0053 

temperatuur te iloen rijzen van 15® 

lol 107» • • 

Indien men den oven van den heer ARIBERT gebruikte tot 
bakken van beschuit, en men het bedrag der nultige werking 
gevonden bij het brood bakken, aannam, zou men waarschijnlijk 
lot de volgende uitkomsten geraken: 

y'ergcUjkirKj tusschen de hoeveelheid brandstof^ die in dezen 
oven verleerd zoude worden, en die strikt noodig 

tol bakken van beschuit, 
pd. 

Nota. Het verbruik van steenkolen zou moeten zijn van 7.700, of 

57.750 warmle-eenheden, om het gaar worden le weeg le brengen 

van 70 pond beschuit, tegen eene uitlevering van 90 pond op 100 

pond meel. 

pd. 
. . • . 92 X 5.889 542 

Warmle, besteed om 64.111 drooge zelf-

standigheden l-e doen rijzen van 15® 

lot 107® 9 ^ X 6 4 . 1 1 1 2.949 

Geheel der warmte-eenheden, noodig tot bakken van 

70 pond beschuit, bij eene uitlevering van 90 pond op 

100 pond meel . . . • • • • • • 25.065 

Vervaardiging van het deeg. 
pond. 
77.778 

26.092 

pond. 
103 870 

0.679 

Ongedroogd meel . . . . . . . . . . 

Waler, om te kneeden 

\ aan meel 0.536 ) 

I aan waler 0143 J 

Deeg, om in den oven le schieten . . . . . . 

Bestaande uit drooge en nalte zelfslandigheden, in de volgende 

evenredigheden: 

103.191 

Drooge 
zelfstandig-

heden. 

« 1 1 

W a t e r , 
in de beschuit 
blijvende, te 
brengen van 

delempera-
tuur van 

15® lot 107°. 

Water 
le doen 

verdampen. 

Geheel 
der natie 

zelfslandig-
heden. 

Geheel 
van 

het deeg. 
* 

t 
Ptl- wigj. pd. wigj. pd. wigj. pd. wigj. pd. wigj . 

64.111 5.889 
1 

33.191 39.080 103.191 
1 k 

Doch in stede van 25.065 warmte-eenheden, zijn er 57.750 
gebruikt geworden, hetgeen de nuttige werking doet uitkomen 
te zijn 4-0 ten 100 der verbrande steenkolen. 

Dezen oven vergelijkende met de toestellen, die het best de 
warmte benuttigen, en aannemende, dat het verlies aan warmte 
door den schoorsteen en de wanden de helft bedraagt der warmte, 
benoodigd om de beschuit gaar te doen worden, vindt men dat 
de uitkomsten zoo voordeelig mogelijk zonden zijn geweest, als de 
vertering niet meer hadde bedragen dan 57.597 warmte-een-

pd. 

heden , of 5.015 steenkolen. 

liet bakken van 100 pond beschuit zou alzoo vereisc!:en de aan-

wending van 82.500 warmte-eenheden, of 11 pond sleenkolen, ge-
frank. guld. 

schat op 0.385 = 0.182 

Terwi j l , indien dc verkregen uitkomst zoo voor-

deelig mogelijk ware geweest, die vertering voor 

100 pond beschuit slechts zoude zijn geweest pd. 

35.807 warmle-eenheden, of 4.774 steenkolen, ge-

schat op 0.167 0.079 
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vcrmoedciiiko ^ • Bcspamg voii bimdslof. — Zij spruit hieiult voort, dat dc 
ôoirdcdcn vun 

den onafgebroken rook, gestadig afgekoeld wordende door lucht op de laagste tem-
vrerkenden oven, boven dc gewone peratuur bil het uileinde des ovens, waar het brood uiti?ehaald 
ovens. I J ' • ö 

wordt, terugvloeit in den schoorsteen op een' warmtegraad, wei-# 
nig hooger dan dien van het brood, als het uit den oven komt. 

2. Bespaiing van ruimte. Een enkele oven, hebbende dc 
afmetingen van dien, voorgesteld fig. (IS tot 19)e, kan onge-
veer 15.000 rations brood in de 24 uren bakken. 

5 . Regehnatiglieid van bakken. De brooden, alle onderworpen 
zijnde aan dezelfde invloeden, gedurende dat zij door den oven 
gaan, moeten ook alle gelijkmatig gebakken zijn. Die gelijkma-
tigheid van bakken kan in gewone ovens niet worden verkregen 
dan door de brooden, bij de ovenmonding geplaatst, eenige mi-
nuten in den oven te laten, nadatdeauderener uitgenomen zijn. 

4 . Besparing van arbeid. Voortkomende van de onafgebroken 
fabrikatie. 

Om alle mogelijke partij te kunnen trekken van het stelse 
van den heer ARIBERT, zou men twee ovens evenwijdig aan en 
naast elkander moeten bouwen, zoo gesteld, dat deinzetmonding 
van den éénen naast de uithaalmonding van den anderen zou 
zijn gelegen; in dat geval zouden de bladen van het gaar brood, uit 
den eersten gehaald, onmiddellijk weder met deeg geladen, en in 
den anderen oven gesteld worden; zoo zou men tijd-veriies ver-
mijden. Ih geloof ook dal men er bij zoude winnen langere ovens 
ie maken dan die waarvan wij de plans geven, 

Wanneer wij zullen handelen over het maken van beschuit, 
zullen wij de gelegenheid hebben, aan Ie toonen, welk voordeel 
het zoude bieden, liet bakken er van te bewerken in regtlijnige 
ovens als die van den heer ARIBERT. 

CIRKCIVORNUGO Dc hcor ARIBERT gccft souis ccn' cirkelvomi aan zijn oven. 
ACTOtherm-oveQ incionafgebroken Deze tocstel bostaat uit twee half cirkelvormijre cralerijen, be-
vervi-armmg: cn -
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t ^ r e m tusschen ffelijkmiddelpuntige muren, cn gedekt met ge- broodpiaHising 
^ ^ ^ van dcu heer Ara-

welven, rustende op een' buiten-muur en op een binnen-muur. ^ Î̂ '̂ so tot 2/1)/ 
Elke galerij is gesloten aan hare beide einden met twee schuif-
deuren. — Een ring-oppervlakte van stijf bladijzer is opgesteld 
op een ijzeren raam, en beslaat tevens dc oven-ruimte en de ruimte 
tusschen de deuren. Deze ring rust op rollen van gegoten ijzer, 
van afstand tot afstand in de galerijen bevestigd. Een ijzeren 
hefboom, draaijende om een vast punt , draagt twee kleine pinnen, 
die men doet vatten in gaten, geboord op onderling gelijke af-
standen in den ring van bladijzer, in dier voege, dat er altijd 
een crat is bi' de vier punten DD^ onder iedere deur. — Om den ^ u i 

ring te doen bewegen, plaatst men den hefboom in den slandDD', 
belast de twee ring-oppervlakten, begrepen tusschen de vier deuren 
met deeg, —doet de pinnen in de overeenkomende gaten in den 
ring vatten, opent de vier deuren, en door dan den hefboom te 
duwen, tot hij den stand D'D inneemt, brengt men in den oven 
het geheel oppervlak des r ings , dat met deeg bezet was, en haalt 
uit den oven eene even groole hoeveelheid gaar brood. Men sluit de 
vier deuren weder, ontpint den hefboom en brengt hem in zijn' 
vorigen stand DD' terug. Voorts neemt men het gaar brood 
weg, en vervangt het door deeg. 

Al deze verrigtingen kunnen zeer spoedig worden uitgevoerd; 
om den hefboom in te haken, de vier deuren te openen, den 
ring Ie doen bewegen, den hefboom af te haken, de vier deuren 
te sluiten, en den hefboom in zijnen vorigen stand terug te bren-
gen , zijn zes secunden voldoende. Men wacht dan zes tot zeven 
minuten, gedurende welken tijd men het brood wegneemt, cn 
het door deeg vervangt. 

De uitvinder geeft, in overeenstemming met den kapitein der 
genie MERLIN, de voorkeur iian den rcgllijni?:en oven, om-
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'dat (1) de bouwkosten er van minder bedragen, en wijl het 
bakken er in geschiedt in dier voege, dat men meer gelijkheid 
in de kleur der broeden verkrijgt, dan bij den cirkel-oven het 
geval is. 

Oven van den ^^ ^^^ Cixwx vcrschilt vau al die, beschreven 
Iicer C u n A , ver- . • . • i i- . i Avanud wordende m ous wcrk, doordicu hij ingerigt is om de gassen, die zich 
dnor de verbran-
ding vatisieenkü- ontwikkclcn uit de brandende steenkolen , als brandstof te be-
ien en van hel gaz, 
d a t i i j b i j heiver- n n f l i n - p n 
branden ontlaten. "»-»ll^oCll . 

Die oven heeft twee afzonderlijke lucht-opnamEn; eene bij D , 
bestemd om de verbranding der steenkolen aan te wakkeren; de 
andere bij E , om lucht te verschafren, die, na te zijn verwarmd, 
gedurende haren loop door eene galerij F , geplaatst evenwijdig 
aan eene andere galerij H , en gaande tusschen de twee stook-
plaatsen en onder den ovenvloer, daalt door een kanaal J naar 
de lagere galerij K, en dan weder opstijgt door verscheiden 
gaten L naar de galerij H , die om de stookplaatsen loopt. 

Van die galerij komt de lucht, op eene hooge temperatuur 
gebragt, door verscheidene kleine gaten in de kanalen voor de 
vlam en den rook bij hunnen ingang, en brengt er de ver-
branding te weeg van de gassen. De gastvormige voorbreng-
selen der karbonisatie volgen voorts de rigting dier kanalen 
fig. (25, 26, 27 en 28) j , en komen dan tusschen het wulf des 
ovens, dat zij verwarmen, en een ander wulf O, van waar zij 
dan wegstroomen door den schoorsteen P , welke voorzien is van 
een register, tot regeling van den trek. 

R is een kanaal, aanvangende bij het achtereinde van den oven. 
en uitkomende in den schoorsteen. Het heeft een register S , 

(1) Buitendien, als men den regtlijnigen oven vergroolen of ver-
kleinen wil , kan men zulks doen. zoo veel noodig is, en de beschikbare 
ruimte gedoogt, lerwijl de cirkelvormige niet kan worden veranderd. 

(Red,) 

1 , » » 

0/ 

dienende om den oven te verkoelen, waanneer men ontwaart dat 
zijne temperatuur te hoog is. 

De uitvinder verzekert dat men met een verbruik van 5 mud 
drooge steenkolen, bij doorgezetten arbeid, in den oven 15 oven-
vollen van 400 rations elk, of 4500 pond brood kan bakken in 
het etmaal (1). 

VergelijJung tusschen de hoeveelheid brandstof verbruikt en die ajoI-

strekt noodig om het gaar worden van 4500 pond 
brood te weeg te brengen 

Nota, Om 4500 pond brood in dezen oven te bakken, bij eene 

uillevering van 137 pond op 100 pond meel, gebruikt men 3 mud 

steenkolen, wegende 252 pond of 1.890.000 warmle-eenheden, be-

vallende. 

• • Meel, niet uitgedroogd . 

Waler lot kneeden. . . 

Zout, niet geheel droog . . . . 

Vervaardiging van het deeg* 
pond. 

. . . 3284.671 

Afval 
( aan meel 

{ aan waler 

Deeg, om in den oven te schieten 

• • 

1962.034 

36.723 

22.632 

pond. 
5283.428 

.632 ^ 
I -7-7-C ) 10.774 

33.406 

• • . . 5250.022 

Beslaande uit drooge en natte zelfstandigheden in de volgende 

evenredigheid: 

Drooge 
zelfstandig-

heden. 

Waler 
te brengen 

van de 
temperatuur 

van 
25» lol 100». 

Wale r , 
te doen 

verdampen. 

Geheel 
der nalle 

zelfstandig-
heden. 

Geheel 
van 

het deeg. 

pd. wigj . 

2740.533 

pd. wigj . 

1759.467 

pd. wigj . 

750.022 

pd. wigj . 

2509.489 

pd. wigj. 

5250.022 

(1) De berekeningen, die boven volgen, beruslen op gegevens 
verschaft door den heer CL ARA, die doet opmerken, da l , mei eene 

eringe bijvoeging van steenkolen, bij die» boven aangeduid, zijn <T O 

f 
ï i 

• laitM) 
lotctai «I. 
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722.244 

Bakken van het decij. 

JHI. 
VVyrinle, besleed om 750.022 waler 1« 

doen verdampen . . . . . . . 650 X 750.022 = 487.514 
pd. 

WarnUe, besleed om 1759.467 water 

in lemperaluur Ie doen rijzen van 
25° tol 100» 75 X 1759.467 ~ 131.960 

pil. 

M^armle, besleed om 2740.533 droof^e 

zelfstandiglieden te doen rijzen van 
2 5 - l o t 100- = 102.770 

Geheel der warmte-eenheden. noodi{j tot bakken van 

4500 pond brood, bij eene uitlevering van 137 pond op 100 

pond meel. : . . . 

!\Iaar in stede van 722.244 warmte-eenheden, zijn e r l . 8 9 0 . 0 0 ü 
' V 

gebruikt geworden, hetgeen de nuttige werking doet uitkomen 
te zijn 58 ten honderd der verbruikte brandstof. 

Dezen oven vergelijkende met de , toestellen die het best de 
warmte benuttigen, en aannemende, dat het verlies aan warmte 
door den schoorsteen en de wanden de helft bedraagt der warmte, 

é 

benoodigd om het brood te bakken, vindt men, dat de uitkomsten 
zoo voordeelig mogelijk waren geweest, als de vertering niet 
meer hadde bedragen dan '1.085.506 warmte-eenheden, of pil. 
1 4 4 . 4 i 9 steenkolen. 

Het bakken van 100 pond brood Ijeefl dus vereisciit de aan-
pd. 

wendin{) van 42.000 warmle-cenheden , of 5.600 steenkolen, {;e-
frank. guld. schat op 0.1^6 = 0.093 

Terwi j l , indien de verkrejjen uitkom.H zoo voor-

deeli{j mo{jelijk ware {jcvveest, die vertering slecliis 
pd. 

zoude hebben bedragen 24.075 eenlieden, of 3.210 

steenkolen, (jeschat op 0.112 = 0.053 

oven 5 lot 6000 pond brood zoude kunnen bakken, het{;ecn dekos^ 
len van bakken zou lerugbrenc^en op ü.15 frank ( ± 0.07 ^'lilden) 
voor 100 pond brood. 
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Wij gelooven dat indien, de heer CLAUA coke-ovens had ge-
bezigd in stede van gewone fornuizen en twee aan elkander 
sluitende ovens had aangelegd, afwisselend v;erkende, in navolging 
van hetgeen de heer CLVVIÈRE doet om de gassen te benuttigen 
ontwijkende bij de verbranding der steenkolen bij de coke-l\ibri-
katie, hij misschien, ten aanzien van besparing, nog meer vol-
doende uitkomsten zou hebben verkregen dan die, welke hi, 
opgeeft; want hij zou dan eene grootere hoeveelheid warmte ter 
zijner beschikking hebben gehad, hetgeen hem het middel zou 
hebben verschaft, de gassen nog meer volkomen te doen ver-
branden. 

De heer LESPINASSE, na de eewone ovens en de Aërothermen , OVCN VAN DEA 
lieer LESPIXASSC • 

te hebben bestudeerd, heeft eenen oven bedacht, welke op zijn ge^cSgin^^^ 
1 t u 11 1 • • • . • 1 i 1 stelsel f deelende vloer verwarmd wordt, en welke zoodanig ingerigt i s , dat de aan de gewone 

ovens en aan de 

ontwikkelde warmte benuttii?d kan worden. Vuurleidinsfen, «'e- AcroiLerm-ovcns. ^ O » ö lig. (y, tol 40)/i, • 
spaard boven het ovenwulf, worden doorloopen door den roo 
alvorens hij in den schoorsteen ontwijkt, terwijl gelijksoortige 
leidingen gespaard zijn onder den ovenvloer, om de lucht te ont-
vangen, bestemd, om het vuur te voeden. In dezen toestel komt 
alzoo de lucht, noodig voor de verbranding, niet door den oven-
mond, maar wel door leidingen, waarvan de binnenruimte steeds 
tracht te geraken in evenwigt van warmte met het inwendige 
des ovens. 

Wi j geven hierna volgende een uiltreksel uit de beschrijving 
van den oven des heeren LESPINASSE , waarvan wij de mededeeling 
verschuldigd zijn aan de welwillendheid van den heer DE LA ROCIIE, 

Hoofd-Ingenieur der bruggen en wegen, Directeur van de water-
werken der haven van BresL 

Die oven is gebouwd op een massief blok metselwerk, ge- Beschrijving, 
dragen door een tonwulf, van voren gesloten. Het wulf des ovens 
boven den vloer heeft den vorm des oppervlaks van een gedeelte 
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van een afgeknoden kegel, afgescheiden door een \ i a k , gaande 
door zijn toppunt; het toppunt des kegels ligt aan de zijde van 
den ovenmond, en de hoeken zijn afgerond aan de hinnen-
ziide. 

el 
De dekking bestaat uit twee kegelvormige gewelven, on^?veei 

0 .14 van elkander verwijderd. Die tnsschenruimte is verdeeld 
I 

düor vijf schotten, in zes leidingen, die over hare geheele lengte 
doorloopen moeten worden door de vlam en den'rook, alvo-
rens deze ontwijken in den schoorsteen geplaatst op den oven 
voorop. 

ïusschen het massief metselwerk onder- en den vloer van den 
oven zijn ruimten gespaard, waarin de koude lucht omloopt, om 
warm te worden, alvorens in den oven te geraken, waar zij moet 
dienen tot verbranding van het hout. 

wijw van ver. jjgji verwamit dezen oven op den vloer; het hout wordt er in 
^•arnuiig van den i ' 

waS^^^^ gelegd; het verschil bestaat slechts in de verbranding, die be-
werkt wordt door middel van stroomen warme lucht, terwijl dit 
in de gewone ovens met koude lucht geschiedt. De ovenmond is 
geheel gesloten; de hoeveelheid lucht, gebezigd tot de verbranding, 
kan naar verkiezing vermeerderd of verminderd worden door 
middel der regelklappen. Buitendien kan het vermogen der rook-

• leidingen naar de behoefte worden gewijzigd door de twee schuif-
deuren der ouras B , hetgeen gemak oplevert, om de verbranding 
aan te wakkeren of te doen verllaauwen, en om de warmte van 
den oven te behouden gedurende de plaatsing van het deeg, en 
gedurende den tijd vereischt voor het bakken van het brood. 

Daar het hout in den oven geplaatst wordt juist voor de openingen, 
door welke de warme lucht invloeit, en daar de ouras in het 
achtereinde des ovens uitkomen, zal de vlam gedreven worderi 
door de slroomen warme lucht naar dit einde des ovens, hetwelk 
zi Gfeheel aanraakt; van die vlam doet zich gevoelen tl C ' w V 

i S . 

I ' • 

fv 

• f 
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over de geheele binnen-oppervlakte, en wanneer zij tot den bodem 
des ovens geraakt, wordt zij verder'benuttigd, om de leidingen 
tusschen de beide wulven te doorloopen, van waar zij in den 

schoorsteen ontwi kt. O 

Door eene ledige ruimte tusschen de twee wulven te laten, had 
men niet slechts ten oogmerk de vlam en den rook beter te 
benuttigen, maar ook een kleed van warme lucht te verkrij-
gen, dat de' warmte der eerste omkleeding zou beletten naar 
buiten te ontwijken, wanneer de schuifdeuren der ouras ge-
sloten zijn. 

De schuifdeuren geven ook het middel aan de hand de eene 

lelft des ovens meer te verwarmen dan de andere. 
De luchtlcidingen geplaatst onder den vloer, en die aansluitende 

tegen de regtstanden van het ovenwulf, vormen eene omklec-
ding warme lucht, die belet dat de warmte naar het vaste buiten 
metselwerk ontwijke, wanneer de schuifdeuren der ouras ge-
sloten zijn. 

Het lagere gedeelte van den schoorsteen wordt gesloten door 
eene schuitdeur, die naar verkiezing met een hefboom geopend 

« 

can worden. Die deur is gedurende de verbranding altijd gesloten, 
om het invloeijen van koude lucht in den schoorsteen te beletten, 
letgeen den trek aanmerkelijk zor.de vertragen. Die schuifdeur 
wordt allei^n geopend, wanneer men het deeg in den oven plaatst, 
en zulks ten einde den rook der verbranding, welke zich in de 
jakkerij zoude verspreiden, te laten ontwijken. 

De deur- van den oven H wordt bewogen door den toestel G, 
geplaatst onder het portaal; hij is met een tegengewigt, en zoo 
dat hij in alle standen in evenwigt is; eene geringe krachts-aan-
wending op een gctanden hefboom is voldoende om den toestel 
onbeweeglijk te maken. 

De openingen E zijn bestemd tol het schoonmaken van de lei-

1-
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dinge» der ouras; zij zijn in het oven-front gesloten door blik-
Stoppen met dubbelen bodem (1). 

De openingen, gemerkt D , zijn twee lucbtmonden ter ver-
warming van de bakkerij des winters; daartoe opent men de beide 
schuiven A, na den ovenmond en de deuren B te hebben ge-
sloten; dan moet de lucht, in den toestel verwarmd, door die 
monden uitstroomen; zij zijn eveneens gesloten met stoppen van 
ijzerblad met dubbelen bodem. Men moet daaromtrent opmerken, 
dat daar de warmte voortgebragt door den oven bijna altijd vol-
doende is, deze lucbtmonden enkel bij zeer felle koude nuttig 
Kunnen znn. u 

De hierboven beschreven inrigting en schikking verschaffen 
lOvcraigt, duor 

geïen'̂ ""'̂ '̂ ' Gcue zcer goede verbranding, omdat men alle vereischte middelen 
bezit om den trek le regelen; hetzij door het inbrengen van eene 
grootere hoeveelheid warme lucht, of door het vermogen der rook-
leidingen te vermeerderen of te verminderen met de registers en 
platen, daartoe bestemd. 

De plaatsing van het hout vooraan in den oven, tegenover de 
monden voor de warme lucht, en die van de ouras aan het andere 
uiteinde, veroorzaken regtslreeksche luchtstroomen, welke de 
zwarigheden niet opleveren van het zog dat plaats vindt in ge-
wone ovens. De vlam die den geheelen oven aanraakt alvorens 
in de ouras te komen, doet al de werking die mogelijk is , 
vermits z i j , na het geheele binnen-oppervlak te hebben ver -
warmd , nog wordt benuttigd om de leidingen tusschen de 
wulven te doorloopen; — de rook, welke door den schoorsteen 
ontwijkt, heeft geen warmte meer dan noodig is om daarin op 
te stijgen. 

(1) Wij hel)I)en opgemerkt dat in de bakkerij van de Kaai van 
BiUy, die openingen digt gemetseld zijn; men heeft, zoo het schijnt, 
dc sluiting met stoppen onvoldoende bevonden. 
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Er zi n niet meer zoo vele oor/aken van verkoeling als in i e 

gewone ovens, dewijl men geen koude lucht tot de verbranding 
gebruikt, en de oven bijna geheel rondom ingekleed is met eene 
doorgaande laag zeer warme lucht, terwijl de lucht een slechte 
geleider is van de warmte. 

De heer LESPINASSE voert aan, als bewijs voor de deugdelijkheid 
der door hem gebezigde middelen, dat zijn oven, in vergelijking 
met anderen, weinig rook voortbrengt; daar, gedurende 14 maanden 
van aanhoudend gebruik, een toestel, volgens zijn stelsel ingerigt, 
aan de oude militaire bakkerij, in al dien tijd niet had behoeven 
te worden geveegd. 

Vergelijking tusschen de hoeveelheid brandstof verbruikt en die 

volstrekt noodig om het gaar worden van 300 pond 

brood te weeg te brengen. 

Nota. Om 300 pond brood in dezen oven te bakken, legen eene 

uitlevering van 139 pond op 100 pond meel, gebruikt men51 pond 

hout , of 130.050 warmte-eenheden, waarvan men moet aftrekken 

27/100 voor de overblijvende houtskolen, hetgeen het verbruik op 

94.937 eenheden vermindert. 

Vervaardiging van het deeg-

pond. 
Meel, niet uitgedroogd 215.827 i p^^^j^ 

Walcr tot kneeden 133.949 ) 352.223 

Zout, niet geheel droog 2.447 

^ aan meel 1-487 ^ 2 0 0 3 
Afval y , 

( aan waler O./öb 

Deeg, om in den oven le schielen 350.000 

Beslaande uil drooge en nalle zelfslandigheden in de volgende 

evenredißheid: 
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Drooge 
zelfstandig-

heden. 
ft 
« 

• 

i 

Water 
te brengen 

van de 
lemperaluur 

van 
25® tot 100̂ ^ 

Water, 
te doen 

verdampen. 

Geheel 
der natte 

zelfstandig-
heden. 

Geheel 
van 

het deeg. 

1 

pd. wigj. pd. wigj. pd. wigj. pd. wigj 

i 

pd. wigj. 

180.106 ] 19.894 50.000 169.894 , 350.000 

Bakken van het deeg. 

pd. 

W a r m t e , besteed om 50.000 water te 

verdampen 650 X 50.000 = 32.500 
pd. 

W^armte, besteed om 119.804 water in 

• • • • • • 

temperatuur te doen rijzen van 25® 

tot 100"̂  
pd. 

\Varmte, besteed om 180.106 drooge 

zelfstandigheden te doen rijzen van 

25» tot 10> 

. . 75 X 119.894 8.992 

75 X 180.106 
6.754 

Geheel der warmte-eenheden, noodig tot bakken van 

300 pond brood, bij eene uitlevering van 139 pond brood 

op 100 pond meel 48.246 

Maar in stede van 48.546 warmte-eenheden, zijn er 94.957 
gebruikt geworden, hetgeen de nuttige werking doet uitkomen 
te zijn 51 ten 100 van het verbrande hout (1). 

Dezen oven vergehjkende met de toestellen die het best de 
warmte benuttigen, en aannemende dat het verlies van warmte 
door den schoorsteen en de wanden de helft bedraagt der warmte 
benoodigd om het brood te bakken, vindt men dat de uitkom-
sten zoo voordeelig mogelijk zouden zijn geweest, als de verte-

(l) Het gewigt van het verbruikte hout is overgenomen uit de 
toelichting, gegeven door den uitvinder aan den heer DELAROCHE, 
als ook de hoeveelheid verkregen houtskolen, welke vrij aanmerke-
lijk voorkomt. 

IJ. • 

f 1 

t I 

/ V 

rinii' niet meer hadde bedragen dan 72.569 warmte-eenheden 
pd 

of 28.580 hout. 
Het bakken van 100 pond brood heeft in dezen oven deaanwen-

pd. 

ding vereischt van 31.646 warmte-eenheden, of 12.410 hout , ge-
frank. guld 

schat op . . . . . . . . 0.293 = 0.138 

Terwij l , indien de verkregen uitkomst zoo voor-

deelig mogelijk ware geweest, die vertering slechts pd 

zoude hebben bedragen 24.123 eenheden, of 9.460 

hout , geschat op 0.226 — 0.107 

Vergelijking tusschen de hoeveelheid verbruikte brandstof en die be-
noodigd tot bakken van 3258 pond beschuit. 

Nota, In deze oven bedraagt het verbruik van brandstof 2268 pond 

hout, waarvan men moet aftrekken 5 mud bijeenverzamelde houlskolen, 

heigeen de vertering aan hout terugbrengt lol 2183 pond of 5.556.650 

warmte-eenheden, om hel gaar worden te weeg te brengen van 

3258 pond beschuit, bij eene uitlevering van 92 op 100 meel. 

Vervaardiging van het deeg. 

Niet gedroogd meel • • 

pond. 
3620.000 I pond. 

Water tot kneeden 1214.400 ) 
4834 400 

, , , i aan meel . . . 
Afval / 

( aan wate r . . . 

24-719 I 

6 661 ) 
31.380 

Deeg, om in den oven te plaatsen 4803.020 

Bestaande uil drooge stoffen en naUe stoffen, in de volgende even-

redigheden : 

1 
Drooge 
sloffen. 

W'aler, blij-
vende in de 
beschuit» te 

verheffen van 
15" lot 107». 

Te 
verdampen 

water. 

Geheel 
der natte 
stoffen. 

Geheel 
van 

het deeg. 

pd. wigj. pd. wigj. 

1 

pd. wigj. pd. wigj. pd. wigj. 

2983 894 
1 

274.328 1544.798 1819.126 4803.020 
1 
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Bakken van het deeg 

Warmle, gebezigd tot verdampen van 
pd. 

1544.798 waler 650 X 1.544.798 1004.119 

Warmle, gebezigd tot verlieffen van 
pd. 

15" tot 107« van 274.328 water . 92 X 274.328 

Warmte, gebezigd tot verheffen van 
pd. 

150 tot 107° van 2983.894 drooge 

25.238 

stoffen 
92 X 2.983.894 

2 
137.259 

Som der warmte-eenheden, benoodigd tot het bakken 

van 3258 pond beschuit, bij eene uitlevering van 92 pond 

voor 100 pond meel 1166.616 

Maar in stede van 1.166.616 warmte-eenheden, zijn er ge-
bezigd d.5o6.6d0, hetgeen de nuttige uitwerking doet uitkomen 
te zijn 21 ten honderd van het verbrande hout (1). 

Dezen oven vergehjkende met de toestellen, die het best de 
brandstof benuttigen, en aannemende dat het verlies van warmte 
door den schoorsteen en door de wanden de helft bedraagt van 
de warmte benoodigd tot het bakken van het brood, vindt 
men, dat de verkregen uitkomsten zoo voordeelig mogelijk zouden 
zijn geweest, indien de vertering niet meer hadde bedragen dan 

pd. 

1.749.924 warmte-eenheden, of 686.244 hout. 
In dezen oven heeft het bakken van 100 pond beschuit ver-

eischt de ontwikkeling van 170.860 warmte-eenheden , voorl-

( l) De bovenstaande berekeningen zijn gemaakt naar inlichtingen» 
overgemaakt door het besluur der haven van Brest^ hetwelk ver-
scheidene ovens volgens dal stelsel Ier zijner beschikking heeft. Indien 
men vergelijkt de hoeveelheid houtskolen, verzameld door dat be-
s luur , met die, afgeleid uit de becijferingen, medegedeeld door den 
uitvinder, zal men zien dal dit toestel zorgvuldig beproefd en na-
gegaan zal moeten worden, alvorens men als naauwkeurig zal kun-
nen aannemen dc gegevens, die ten grondslag hebben gestrekt voor 
de berekeningen der brandstof, verleerd lot bakken van het brood. 

I.. 

•»I 
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[lil. frank. 

1.582 
RUlll. 

0 7475 komende uil 66.886 hout, geschat op . . . . 

Terwijl in een oven, zamengesteld in voege, om 

middelbaar voordeelige uilkomsten op le leveren, 

de vertering aan hout voor 100 pond beschuit 

slechts zou hebben bedragen 53.712 eenheden, of 

21.&4 hout, geschal op 0.498 = 0.2353. 

De oven van den heer FERRAND heeft na^enoei^ den vorm van OVCN VAN DEN 
^ ^ lieer I' EnnAM»,dec-

een reglhoek met afgeronde hoeken; zijne hoogte onder den top 
cl , . . , A f^/ TV ovens verwarmd 

van den wulf is 0.22 en de regtstanden zijn hoog 0.14. De mond wordende op imn-
nen vloer, ügr, (41 

van den oven is gesloten met vier stukken van gegoten ijzer, »̂i -H) 
A, fig. 4 1 , schuivende in sponningen BB, eveneens van gegoten 
ijzer'(fig. 42). 

Wanneer men den oven wil verwarmen, opent .men de vier 
deuren , gaande twee regts en twee links-in de dikte der muur-
bekleèding van het voorfront. De mond is geheel open; men 

* 

plaatst de takkebossen bij den ingang van den oven; en na ze te 
hebben aangestoken sluit men de vier deuren zoo, dat slechts 
eene kleine opening overblijft, waardoor de lucht van builen met 
groote snelheid naar binnen dringt. Alvorens op die wijze dc 
deuren bijna te hebben gesloten, zorgt men dat dc zes kleppen 
of waterpasse schuiven C en D (lig. 44) worden geopend door te 
trekken aan de stangen E en F fig. (41, 45 en 44) i. De 
warme lucht en de rook doorloopen dan de talrijke galerijen G 
fig. (41, 45 en 44) i , verwarmen het bovengedeelte des ovens 
en geraken eindelijk door de drie mondelingen II in den gemeen-
schappelijken schoorsteen I. Indien men bevond dat de oven eene 
loogere temperatuur in de eene plaats dan in de andere had 

verkregen, zou men het evenwigt gemakkelijk herstellen, door 
het vermogen der luchtleidingen te verminderen of ze geheel af 
te sluiten in de rigting waar te veel warmte zich mogt hebben 
opgehoopt. Alzoo door de bodernklappen, die in het front regfs 
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on iii hel midden Ic shiilen, zal men eenen stroom van warme 
lucht schuins van den bodem naar het voorste gedeelte en van dc 
regter naar dc linkerzijde doen plaats hebben, welke den oven 
meer in die rigting dan in eenige andere zal verwarmen. Als 
men de twee middelklappen sluit, zullen noodwendig t\vee even-
wijdige stroomen ontstaan, welke de twee zijden van den oven 
zullen verwarmen. Gelijk men ziet, men kan met dit stelsel de 
temperatuur naar goedvinden in elke verlangde rigting, volgens 
de behoefte wijzigen. 

De drie vuurleidingen H fig. (4-5 en 44) i komen uit in eenen 
enkelen schoorsteen, die eene opening heeft in I fig. 4 1 , door 
welke het schoon vegen van den oven plaats heeft. 

Vóór in den monding-vloer is een gat K gespaard, waardoor 
men de houtskool laat vallen, welke voorts geduwd wordt in de 
galerij L fig. (41 en 45) i dienende tot doofhok, en tevens be-
stemd om de warmte der baksteenen onder den ovenvloer te on-
derhouden. 

Wanneer de oven de vereischte warmte heeft verkregen, sluit 
men de zes klappen, en belet, zooveel mogelijk, den toegang der 
koude lucht tot don oven, terwijl men eene groote hoeveelheid 
warmte opgegaard houdt in het bovenste gedeelte van het metsel-

• 

werk. Gedurende het inschieten van het deeg blijven de twee 
bovenplaten A fig. (41 en 45) i gesloten, en de onderplaten 
worden slechts zoover geopend als volstrekt noodig mag zijn voor 
de verrigting. 

De galerijen M dienen om het hout te droogen. 
cl 

Daar de top van het ovenwulf slechts 0 .22 boven den vloer 
verheven is, is men er toe gekomen beschikkingen te nemen, 
die het doen van herstellingen binnen den oven zouden mogelijk 
maken, zonder hem te moeten afbreken. 

« 

Daartoe is het navolgende gedaan: 
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De steenen geplaatst boven de galerij L , gemerkt N fig. (42 
en 45) i , hoezeer volkomen aan elkander gevoegd, zijn beweeg-
baar gemaakt, zoodat wanneer men in den oven wil werken, men 
ze uitneemt, door ze over elkander te doen schuiven. Een man 
kan dan in de galerij L regt op staan en alle deelen des ovens 
bereiken. 

De toestel waarvan wij zoo even de beschrijving voltooid heb-
ben, is sedert ongeveer een jaar , in werking in de bakkerij der 
gasthuizen van Parijs, waar men bevonden heeft dat hij het 
middel aanbood om 1808 pond brood te bakken, met geen grooter 
verbruik van hout dan tot een bedrag van 500 pond, hetgeen 
de vertering aan hout zoude brengen op 25 pond voor eene 
levering van 150 pond brood goed gaar gebakken. 

Vergelijking tusschen dc hoeveelheid verbruikte brandstof en die 

benoodigd tot bakken van 150 pond brood. 

Nota. In dezen oven heeft men gebruikt , om het bakken van 150 

pond brood te bewerken, tegen eene uitlevering van 137 pond brood 

voor 100 pond meel , omstreeks 25 pond hout of 63.750 warmte-

eenheden waarvan ^^ moet worden afgetrokken voor de opgezamelde 

houtskolen; dat is 2.500; er blijft dus over 22.500 hout of 57.375 

warmte-eenheden verbruikt» 

Vervaardiging van het deeg* 

Niet gedroogd meel. 

Water tot kneeden . 

Zout niet droog . . 

aan meel. 
Afval I 

• • 

aan water 

pond. 
110.294 

64.597 

1.224 

0.760 

0.355 

pond. 
176.115 

1.115 

Deeg om in den oven te plaatsen . . . • . . . . . 175.000 
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Beslaande uil drooge en natte zelfslandiglieden in de volgende 

evenredigheid: 

• , • 

t 

Drooge 
zelfstandig-

heden. 

Waler 
te brengen 

van de 
temperatuur 

van 
25o tot 100® 

« 

Water 
te doen 

verdampen. 

Geheel 
der nalle 

zelfstandig-
heden. 

Geheel l 
van i 

het deeg. | 
1 

pd. wigj. pd. wigj . pd. wigj . pd. wigj. 

• 1 1 
pd. wigj. 

92.015 57.985 25.000 82 985 175.000 

Bakken van het deeg. 

pd. 

AVarmte besteed om 25.000 water Ie doen 

verdampen 650 X ^5.000 16.250 

Warmte besleed tot verheffen van 25® tot 
pd. 

100» van 57-985 water . . • • • 75 X 57.985 4.349 

Warmte besteed tot verheffen van 25» tot 
pd. 

100° van 92.015 drooge zelfstandigheden 
75 X 92.015 3.451 

Warmle-eenheden noodig lot bakken van 150 pond brood 

bij eene uitlevering van 137 voor 100 pond meel . . . . 24050 

Maar in stede van 24.030 eenheden heeft men er gebezigd 
5 7 5 7 3 , hetgeen de nuttige werkirg van dezen oven doet uit-
komen te zijn 42 ten 100 der verbruikte brandstof. 

Dezen oven vergelijkende, met d i e , door welke de brandstof 
het best benuttigd wordt , en aannemende dat het verlies van 
warmte door den schoorsteen en de wanden de helft der nuttige 
werking bedraagt, vereischt om het gaar worden van 130pond 
brood te weeg te brengen , vindt men dat de verkregen uit-
komsten zoo voordeeiig mogelijk zouden zijn geweest, als de 

pd» 

vertering slechts 56.073 warmte-eenheden of 14.147 hout 
hadde bedragen. 

f . 1- ' . 

^ I ol 

Het bakken van 100 pond brood heeft alzoo in dezen oven ver-

eischt de aanwending van 38.250 warmle-eenheden, of 15 pond 
frank guld. 

hout geschat op . . . . . . . . . . . . 0.355 = 0-168 

Te rwi j l , indien de oven eene zoo voordeelige 

uilkomst had opgeleverd als men dikwerf in goede 

toestellen heeft verkregen, dan had de vertering 
• * 

slechts i)edragen~j^24.050 eenheden of 9.431 hout, 

geschat op 0.223 = 0-105 

In 1 8 5 0 is te Londen door den heer ROBERT HICKS een octrooi ZUINIGHEIDS-
oven van den heer 

genomen voor een toestel tot brood-bakken. Die toestel moest 
het middel aan de hand geven om den wijngeest op te zamelen, 
die gevormd wordt bij de gisting van het deeg. Men heeft 
beweerd naar proeven te hebben bevonden dat de wijngeest 

% . 

zuiver was, en dat de hoeveelheid er van , die men opvangen 
kan , bedraagt ongeveer een' gallon (4.S4 kan) voor iederen zak 
meel (65 pond ongeveer), als de oven goed gemaakt i s , en de 
voegen er van volkomen digt zijn. 

Zal een oven — op die \vijze in een retort veranderd — 
genoegzaam gesloten wezen, opdat het mogelijk z i j , in zijne 
binnenruimte — van de eene zijde — eene zekere hoeveelheid 
vloeistof te destilleren of over te halen, en — van de andere—het 
brood te bakken, dan begrijpt men, dat hij niet uit broze, ligt 
verwrijfbare en poreuze zelfstandigheden, gelijk bak- of hard-
steen, mag worden vervaardigd. Daarom heeft de heer HICKS 

gegoten ijzer gebezigd voor de zamenstelling van het wulf van 
zijnen oven, en den vloer belegd met baksteenen, ten einde 
te vermijden dat het ondervlak der brooden te sterk aangegrepen 
of zelfs verbrand wierd. Het vuur wordt gestookt onder den 
ovenvloer, op eenen zekeren afstand , en vuurleidingen in bak-
steen, gemeenschap hebbende met den haard , zijn rondom den 
oven verdeeld, in voege dat zij hem van alle zijden om-
trekken . 
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De deur van den oven is voorzien van eene opening, soort-
gelijk aan die van de ketels der stoomwerktuigen. Eene wijde 
buis , uitgaande van het midden des wulfs , gaat door de massa 
metselwerk, welke de kalot van gietijzer bedekt. De dampen, 
opstijgende van het brood, dat gebakken wordt , komen in die 
buis , en worden geleid door eene zijbuis in koelslangen om-
ringd met koud wa te r , waar eene eerste verdikking plaats heeft. 
Deze eerst verkregen vloeistof bevat, zegt inen, water en 
wijngeest; zij wordt weder verdampt, en gaat voorts door eene 
reeks van overhalingstoestellen, tot men den zuiveren wijngeest 
heefl verkregen. 

Om de warmte van den oven te kunnen nagaan en regelen, 
is eene buis van de dikte van een' geweerloop, lang ongeveer 

cl 

een voet ( 0 . 5 0 5 ) , gesloten aan het ondereinde, te lood opge-
hangen in het midden van de wijde buis , dienende tot geleiding 
van den damp. Die buis , welke van boven uit den oven uitkomt, 
is gevuld met olie, waarin men een thermometer plaatst, d ie , 
zeer nabij , den middelbaren warmtegraad van den oven aan-
wijst. 

Ten einde eene gelijkmatige verwarming te verkrijgen, maakt de 
heer, HICKS gebruik van het draaifornuis van STEEL en BRUNTON. 

cl 

Zijn oven is rond; ongeveer één voet ( 0 . 5 0 5 ) onder den vloer, 
is geplaatst eene groote schijf van dezelfde middellijn als de oven, 

el 

ongeveer 6 voet (1.828), draaijende in een waterpas vlak, door 
beweging medegedeeld aan eene loodregte as gaande door haar 
middelpunt. Die draaischijf brengt den vuurhaard onder alle 
deelen van den ovenvloer, en deelt de warmte gelijkmatig aan 
alle deelen van den oven mede. 

Het stelsel van den heer HICKS, dat vernuftig is, is evenwel 
niet toegepast geworden, dewijl er zich geene wijngeestdampen 

4 

vormen eediirende liet bakken van brooc^ 

fh< 

00 

V " . . . 

De heer DUMAS (1) zegt, dat de gisting eener geringe dosis 
suiker noodzakelijk is tot het maken van brood. Die dosis suiker 
is in het meel voorhanden; maar zij is zoo gering, dat 
zij der scheikundige ontleding ontgaat. Men kan, vervolgt hij , 
als eene daadzaak stellen, dat het koolzuur, ontwikkeld bij 
die gisting, geheel in het brood blijft , en dat het nagenoeg 
de helft inneemt van den inhoud van het brood zelf op de tem-
peratuur van bakken, dat is 100 graden van de honderddeelige 
schaal; daaruit volgt dat aan suiker geen honderdste gedeelte 
van het gewigt van het meel noodig i s , tot voortbrenging 
van het koolzuur, vereischt tot het maken van]goed gerezen 
brood. 

De heer DUJLVS voegt daarbij, dat toen m e n , eenige jaren 
geleden, voorstelde voordeel te behalen van den wijngeest ont-
wikkeld bij die gisting, men in eene volslagen dwaling is ver-
vallen , en dat hij meer dan eens, eenige ponden deeg hebbende 
doen bakken in een gesloten vat of destilleerketel met verdikkings-
toestel , nooit daarvan iets heeft kunnen opzamelen dan eenige 
druppels smakeloos water. 

Gelijk men ziet heeft bij het broodbakken geene voortbrenging 
van wijngeest plaats. 

Ten einde een middel aan de hand te geven tot gemakkelijke vow^S'^ï iJ-
vergelijking van de uitkomsten, die wij hiervoor hebben opge-
teekend, herhalen wij in de onderstaande tafel de hoeveelheden 
en waarden der verschillende brandstoffen, gebezigd tot bakken 
van 100 pond brood, bij verschillende uitleveringen voor 100 pond 
meel, en die welke zijn verteerd geworden tot het bakken 
van 100 pond beschuit, bij de uitlevering van 90 of 92 pond 

( l) De beroemde scheikundige. ' 
(lied.) 
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voor 100 pond meel, in de ovens, waarvan wij een uiteengezet onderzoek hebben 
gegeven (1). 

Benaming 

der 

soorlen van ovens. 
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BROOD, 

Oven zonder ouras . . , 
Oven met ouras . . . . 
Ovens in gebr. le Lorient . 

» >» » » liocht^ort, 
» ï) )» )) Greenwich 

Aerolherm van den heer 
A R I B E R T ; onafgebroken ver-
warming en afwisse lende 
plaatsing van he l deeg. . 

Aerolherm van de heeren 
J A J I E T E L en L E M A R E ; onaf -
gebroken verwarming en 
afwisse lende plaatsing van 
bet deeg 

Gewijzigde Aerotherm van 
de heeren M O Ü C H O T cn 
G R O Ü V K L L E 

Dezelfde ovcn,verwarmddoor 
het iiarbonizeren van steen-
kolen . . . . . . . 

Regtlijnige Aerotherm van 
den heer A R I D E U T ; onafge-
broken verwarming en 
plaatsing van hel deeg. , 

Oven der beeren C L A K A . . 

>» )> W L E S PI NASSE . 

J) » )) Ferra>T) . . 

^00 
100 
^00 
m 
ÔU 

JOG 

100 

m 

100 

100 

100 
100 
100 

140 
m 
138 
138 
130 

1 4 0 

130 

130 

1 3 0 

<.37 
1 3 7 

1 3 9 

1 3 7 

6 4 . 6 0 0 

5 6 . 2 8 5 

7 2 . 2 5 0 

5 8 9 3 3 

4 7 . 6 1 9 

3 7 . 5 0 0 

6 5 . 4 4 1 

81.210 

3 1 . 2 8 3 

4 2 . 0 0 0 

3 1 . 6 4 6 

3 8 . 2 5 0 

2 5 

22 
28 
2 3 
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n 
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» 
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10 
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20 
2 5 

18 
22 
3 3 
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3J 
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9 0 7 

5 3 5 

2 4 
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20 
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BESCHUIT. 

Ovens In gebr. te Lorient . 
» )))))) JRochf/brt. 
^ » » » Greenwich 

Oven van den h r . P I R O K N E A U . 
)> le Toulon 
)) van den heer A R I B E R T . 
» )) » )» LESPINAS-

sE, in gebruik te Brest. 

fr . gold 

0 . 5 9 9 0 . 2 8 3 

0 . 5 2 2 0 . 2 3 6 

0 . 6 7 0 0 . 3 1 6 

0 . 5 4 6 ! Ü 2 5 8 

ü . 2 2 2 0 . 1 0 5 

0 .175 0 .082 

0 . 4 8 4 

0.601 

0.228 

0 . 2 8 4 

0 . 0 3 0 0 . 0 1 4 

0 . 1 4 6 

0.196 
0 . 2 9 3 

0 0 6 9 

0 . 0 9 2 

0 1 3 8 

0 3 5 5 0 . 1 6 8 

1 0 0 9 0 2 0 1 . 8 5 6 ' 7 9 1 5 9 D )) 1 8 

1 0 0 9 0 1 5 0 . 8 1 5 5 9 1 4 3 3) » U 2 3 

1 0 0 9 0 ' 2 0 2 . 5 0 0 2 7 0 0 0 )) V 1 8 

1 0 0 9 0 1 1 3 . 9 1 6 7 5 0 0 1 2 2 2 2 )) )) 3 2 

1 0 0 9 0 1 3 3 . 8 7 4 5 2 5 0 0 )) )) )> 2 7 

1 0 0 9 0 8 2 . 5 0 0 n )) ii 0 0 0 )) )) 4 3 

1 0 0 9 2 1 7 0 . 8 6 0 6 6 8 8 6 » )) T> 2 1 

1 . 8 7 2 0 . 8 8 4 

1 . 3 9 9 0 6 6 1 

0 . 9 l 5 i 0 . 4 4 6 

O 6 0 5 : 0 . 2 8 6 

1 . 2 4 2 

0 . 3 8 5 

0 5 8 7 

0.182 

1 . 5 8 2 0 . 7 4 7 

'T' 

(1) W i j geven de geheele t a f e l , ofschoon niet de beschri jv ing van al de ovens in dc vertaling is 
Opgenomen, ten einde men de oude cn n ieuwe ovens kunne vergelijken. {Hed.) 

0 0 

\ 

Indien men de hiervoor bijeengebragte uitkomsten vergelijkt 
met die, aangewezen in de navolgende tafel, welke aanduiden de 
hoeveelheid van warmte, theoretisch vereischt tot bakken van 100 
pond brood bij eene bepaalde uitlevering, zal men zien, dat 
de ovens, gew'oonlijk in gebruik, er zeei' ver af zijn, de ver^ 
hruikle brandstof behoorlijk te heniUiigen, doch tevens ontwaren 
aan verscheiden der nieuwe ovens, dat het geoorloofd is te 
verwachten dat weldra de klaarmaking van brood op eene zeer 
zuinige wijze zal geschieden. 

Berekeningen van de warmte, strikt noodig voor het bakken 
van 100 pond brood, bij verschillende uitleveringen: 
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W a r m t e ^ 
noodig tot bakken 

van iüO pd. brood. 
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Ilout; 
23 frank 50 ccn-
time, o f l lg id . 

10 cent, de 
1000 pond. 

Steenkolen; 35 frank, of IG gulden 5-i cent dc 1000 pond. 

frank. guld. frank. guld. 

pd. 
1 3 0 

1 3 1 

1 3 2 

1 3 3 

1 3 4 

1 3 5 

1 3 6 

1 3 7 

1 3 8 

1 3 9 

1 4 0 

1 4 1 

1 4 2 

1 4 3 

1 4 4 

1 4 5 

1 4 6 

1 4 7 

1 4 8 

1 4 9 

1 5 0 

pd. w. 

100 
100 
100 
100 

1 0 0 6 4 . 1 4 1 

LÜO 6 3 6 5 7 

6 3 . 1 8 0 

6 2 . 7 1 1 

6 2 . 2 4 8 

pd. w'. pd. w. 
3 5 . 8 5 9 1 6 . 6 6 7 1 5 . 9 2 7 

3 6 3 1 3 1 1 6 6 6 7 1 5 . 9 4 6 

3 6 8 2 0 1 6 . 6 6 7 1 5 . 9 6 1 

3 7 . 2 8 9 1 6 6 6 7 1 5 . 9 8 2 

3 7 . 7 5 2 1 6 . 6 6 7 1 5 . 9 9 8 

6 1 . 7 9 3 3 8 2 0 7 1 6 . 6 6 7 1 6 0 1 7 

1 0 0 ' 6 1 3 1 4 3 8 6 5 6 1 6 6 6 7 1 6 . 0 3 3 

1 0 0 6 0 . 9 0 1 3 9 . 0 9 9 1 6 . 6 6 7 1 6 . 0 5 9 

1 0 0 | 6 0 4 6 5 3 9 . 5 3 5 1 6 . 6 6 7 1 6 . 0 6 5 

1 0 0 6 0 . 0 3 5 3 9 . 9 6 5 1 6 6 6 7 1 6 . 0 8 1 

4 0 3 8 8 1 6 . 6 6 7 , 1 6 . 0 9 7 1 0 0 5 9 . 6 1 2 

1 0 0 ' 5 9 ! I 9 5 4 0 . 8 0 5 1 6 . 6 6 7 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

5 8 . 7 8 3 4 1 2 1 7 1 6 . 6 6 7 

5 8 . 3 7 7 | 4 1 . 6 2 3 1 6 6 6 7 

5 7 . 9 7 6 4 2 . 0 2 4 

5 7 . 5 8 2 4 2 . 4 1 8 

5 7 1 9 2 i 4 2 . 8 0 8 

5 6 . 8 0 8 4 3 . 1 9 2 

5 6 . 4 2 9 

5 6 0 5 6 

5 5 . 6 8 7 

V i 

4 3 . 5 7 1 

4 3 . 9 4 4 

4 4 . 3 1 3 

1 6 . 6 6 7 

1 6 . 6 6 7 

1 6 . 6 6 7 

1 6 1 1 3 

16.128 
1 6 . 1 4 4 

1 6 . 1 5 4 

1 6 . 1 7 4 

1 6 . 1 8 9 

1 6 . 6 6 7 1 1 6 . 2 0 2 

1 6 . 6 6 7 1 6 . 2 1 7 

1 6 . 6 6 7 

1 6 . 6 6 7 

7 . 9 6 3 

7 . 9 7 3 

7 . 9 8 0 

7 . 9 9 1 

7 . 9 9 9 

8 008 
8.016 
8 0 2 9 

8 . 0 3 2 

8 . 0 4 0 

8 . 0 4 8 

8 . 0 5 6 

8 . 0 6 4 

8 . 0 7 2 

8 . 0 7 7 

8 . 0 8 7 

8 . 0 9 4 

8.101 
8108 

2 3 . 8 9 0 

2 3 . 9 1 9 

2 3 9 4 1 

2 3 . 9 7 3 

2 3 9 9 7 

2 4 . 0 2 5 

2 4 . 0 4 9 

2 4 . 0 8 8 

2 4 . 0 9 7 

2 4 . 1 1 1 

9 . 3 8 8 6 3 . 1 9 2 1 

9 4 0 1 2 1 3 . 1 9 6 4 

9 . 4 1 0 6 ! 3 . 1 9 8 7 

9 . 3 6 8 6 1 3 . 1 8 5 2 0 . 2 2 2 0 . 1 0 4 8 0 . 1 1 1 

9 . 3 8 0 0 3 . 1 8 9 2 0 . 2 2 2 0 . 1 0 4 8 O . H l 

0 . 2 2 2 0 . 1 0 4 8 0 . 1 1 1 

0 . 2 2 2 0 . 1 0 4 8 0 . 1 1 2 

0 . 2 2 3 0 . 1 0 5 3 0 . 1 1 2 

9 . 4 2 1 A J 3 . 2 0 6 9 0 . 2 2 3 0 . L 0 5 S : 0 . 1 1 2 

9 . 4 3 1 0 3 . 2 0 7 5 0 . 2 2 3 0 . 1 0 5 3 1 0 . 1 1 2 

0 . 2 2 3 ' Ü . L 0 5 3 ! 0 . 1 1 2 3 . 2 1 1 7 9 4 4 6 3 

9 . 4 4 9 8 ; 3 . 2 1 2 9 

9 . 4 5 5 3 3 . 2 1 4 8 

2 4 . 1 4 5 1 6 . 4 6 8 6 3 2 1 9 3 

2 4 . 1 6 9 9 . 4 7 8 0 3 . 2 2 2 6 

0 . 0 5 2 4 

0 . 0 5 2 4 

O . 0 5 2 4 

0 . 0 5 2 9 

0 0 5 2 9 

0 . 0 5 2 9 

0 0 5 2 9 

0 . 0 5 2 9 

I 

0 . 2 2 3 ; 0 1 0 5 3 : 0 1 1 2 0 . 0 5 2 9 

0 . 2 2 4 : 0 . 1 0 5 8 , 0 1 1 3 

0 2 2 4 ' 0 . 1 0 5 8 0 . 1 1 3 

0 . 2 2 4 0 , 1 0 5 8 

2 4 . 1 9 2 , 9 . 4 8 7 0 3 . 2 2 5 6 0 . 2 2 4 0 . 1 0 5 8 
0 . 2 2 4 0 . 1 0 5 8 

1 6 2 3 1 

1 6 . 2 4 4 

8 . 1 1 5 

8122 

2 4 . 2 1 6 9 . 4 9 6 5 ' 3 2 2 8 8 

2 4 . 2 3 1 ; 9 . 5 0 2 4 3 . 2 3 0 8 0 . 2 2 4 

2 4 2 6 1 , 9 . 5 1 4 1 3 . 2 3 4 8 0 . 2 2 4 

2 4 . 2 8 3 9 5 2 2 7 3 . 2 3 7 7 0 . 2 2 5 

2 4 . 3 0 3 ; 9 . 5 3 0 6 | 3 2 4 0 4 ' 0 . 2 2 5 

2 4 . 3 2 5 9 . 5 3 9 2 . 3 2 4 3 3 0 . 2 2 6 

0 . 1 1 3 

0 0 5 3 4 

0 . 0 5 3 4 

0 . 0 5 3 4 

2 4 . 3 4 6 

2 4 . 3 6 6 

9 . 5 4 7 4 , 3 . 2 4 6 1 

9 . 5 5 5 3 3 . 2 4 8 8 

0.226 
0.226 

0 . 1 0 5 8 

0 . 1 0 5 8 

0 . 1 0 6 3 

0 . 1 0 6 3 

0.1068 
0.1068 
0.1068 

0 . 1 1 3 0 . 0 5 3 4 

0 . 1 1 3 0 . 0 5 3 4 

0 . 1 1 3 0 . 0 5 3 4 

0 . 1 1 3 0 . 0 5 3 4 

0 . 1 1 3 0 . 0 5 3 4 

0 . 1 1 3 0 . 0 5 3 4 

0 . 1 1 4 0 . 0 5 3 9 , 

0 . 1 1 4 0 . 0 5 3 9 ' 

0 . 1 1 4 0 . 0 5 3 9 
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AAN 

«g. (45 tol 47) 

Ten einde niets te verzuimen, wat de bak-ovens aangaat"^s, 
zullen wij nog beschrijven die, welke gebezigd zijn geweest, 
en die, welke thans in gebruik z i jn , aan boord van s Rijks 
schepen. 

De scheeps-bakovens, welke wij gezien hebben, of waarvan 
wij eene beschrijving hebben kunnen bekomen, zijn zes in getal. 

De oude scheepsoven, waarvan de uitwendige vorm zoowel 
als die van den vloer lang-rond is , wordt verwarmd van binnen 
met hou t , en de lucht, benoodigd tot voeding van het v u u r , 
komt in de monding van den oven, waardoor ook de rook ontwijkt. 

Bij al de bezwaren, hienoor aangeduid, als verbonden aan 
ovens volgens dit stelsel ingerigt, komt hier nog dat de stam-
pende en slingerende bewegingen van het schip dikwerf beletten 
dat de verbranding kan plaats hebben; derhalve, als men van die 
ovens gebruik maakt verwarmd met hout op den vloer geplaatst, 
wordt het bij slecht weder ondoenlijk brood te bakken. 

De oude dubbele scheepsoven is soortgelijk aan den boven 
omschreven oven; men heeft daarbij bedacht, om boven een' oven, 
erkend als bezwaarlijk en lastig in gebruik, eenen anderen te 
plaatsen , geheel daaraan gelijk. Die inrigting leverde intusschen 
het voordeel op van eene mogelijke verdubbeling van het opper-
vlak des vloers, door de grootte van den oven enkel in de rig-
ting zijner hoogte te vermeerderen. Dit stelsel is verlaten. 

De thans in gebruik zijnde scheepsoven, waar\'an men de be-
schrijving vindt in het koninklijk bevelschrift van den 20 Dec. J Q V 

Oven van den 1858, is zamcngesteld uit eene cilindervormige ijzeren kast , met 
heer PIRO>NEAÜ , V 
Ingenieur der ma- ggjjg blikken omklecding, tusschenbeide volgemetseld; de za-
Tine. ng' (51 tot 0 » O ' 

^̂ ^ menstelling laat de verwarming met steenkolen toe, waartoe de 

%. (43 tot 50) 

Ui 

i 

ik ia 

oven voorzien is van een fornuis met rooster en aschgat, als ook 
van een stelsel van trekking, geëigend tot gebruik van steenkolen. 

Het wulf des ovens rust onmiddellijk op den vloer, zonder 
regtstand, hetgeen algemeen bij bakovens als een gebrek van 
zamenstelling is beschouwd geworden, hetzij , omdat die inrigting 
de gelijkmatige verdeehng der warmte in de ruimte des ovens 
belet , of dewijl het brood, aan de randen geplaatst, te nabij 
komende aan het gedeelte des wulfs dat op den vloer r u s t , 
meer warmte opneemt dan het noodig heef t , zoodat het bij het 
uithalen meer gepakt (gebakken) is dan het brood geplaatst op 
andere gedeelten des vloers. Het schijnt echter dat^die inrigtin 
geen bezwaar oplevert in ovens geringe afmetingen; immers 
d ie , welke wij beschreven hébben, zijn uitmuntend bevonden. 

Daar groote spoed in de uitvoering van alle bijzonderheden, 
betrekkelijk het broodmaken, beschouwd wordt als zeer voordeelig 
voor de dienst aan boord, zou men belang hebben, om ovens 
met eene regthoekige zool aan te nemen, hetgeen het middel 
zoude verschaffen om het inschieten en uithalen van het brood 
iri weinige secunden te bewerkstelligen, door zich te bedienen 
van vormen en doorboorde platen. 

'D 

OVENS, BESLOTEN IN TWEE OMKLEEDINGEN, TUSSCHEN WELKE 

DE VLARI EN DE ROOK DOORGAAN. 

Scheeps-oven van den heer SOCHET , Ingenieur der Marine. 

De oven van den heer SOCHET bestaat uit eene waterpasse SG. (55 cn S6) N. 

buis van gegoten i jzer , zonder opening aan een harer uiteinden, 
waar zij eindigt in een bolvormig segment; terwijl het andere 
gesloten is door eene deur van de afmetingen vereischt voor 
het inschieten van het brood. 
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De broeden worden in het midden der ruimte geplaatst op 
een blad van bl ik, zoodanig ingerigt dat het niet vastgemaakt 
is aan den oven, en dat deze op twee tappen kunne worden 
rondgedraaid, zonder dat het blad deel neemt aan de beweging. 
of in beweging geraakt. 

Men begrijpt dadelijk, dat als men stookt onder de buis, de 
warmte zich achtervolgens, ingevolge de draaijende beweging, 
die men er aan kan geven, zich aan alle deelen van haar buiten-
oppervlak zal mededeelen, en dat , doordien die warmte in alle 
rigtingen zal uitstralen op de in de buis geplaatste brooden, de 
gaarwording gelijkmatig en spoedig zal plaats grijpen. ^ 

Om die uitwerking volkomen te verkrijgen, is de oven bevat 
in een schoorsteen van bl ik , hebbende een rooster, aschgat en 
pijp; — hij is er geheel in besloten op den kleinsten afstand, die 
tusschen de wanden noodig is, om den omloop en de ontwikkeling 
van den rook te bevorderen. 

Een kruk, van buiten aangebragt, en bevestigd op de as der ge-
goten ijzeren buis, dient om haar van tijd tot tijd een kwart om-V w ^ O V 

wenteling te geven, ten einde al de deelen van haar oppei'vlak 
beurtelings over het vuur te doen komen. 

« 

Proeven hebben doen zien, dat door dit stelsel eene bezuini-
ging van de helft der brandstof in het broodbakken kan worden 
erlangd. 

Men heeft de goede uitkomsten, verkregen door het in werking 
9 

brengen van den oven van den heer SocnET, bevestigd; — de 
bezwaren aan het stelsel verbonden of ongegronde vooringeno-
menheid, hebben de aanneming er van belet. 
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OVEN VAN DEN HEER PIRONKEAÜ, INGENIEUR DER MARiNE. 

Deze oven, welke eene zeer vernuftige wijziging is van dien van 
den heer SOCHET, bestaat uit een blikken cilinder, waarin men 
het brood plaatst, en uit een fornuis, waar binnen de cilinder 
geplaatst i s , zoodat de voortgebragte rook geene gemeenschap 
kan hebben met het inwendige des cilinders. De twee einden 
van dezen cilinder komen door het fornuis, en zijn beide gesloten 
door. eene plaat van ijzerblad, bevestigd door middel van schroe-
ven op de beide facen, voor en achter, van het fornuis. Door 
den cilinder gaat eene ijzeren as, dragende buiten een kruk-
handvatsel, dienende om de as rond te draaijen, en binnen 
twee kruisjes en vier takken, dienende tot afhanging van vier 
slingerbladen van blik. 

Die bladen, welke bestemd zijn om het brood er op te plaatsen, 
zijn afgehangen in voege om het brood te kunnen doen ronc -
draaijen in den cilinder op houtplatten, die men in den oven 

9 

laat, en er uitneemt met het brood. 
Die oven laat door zijne inrigting toe, om, bij gelijken inhoud 

als die van den heer SOCHET , eene hoeveelheid brood dubbel zoo 
groot te bakken. 

Een draaispit dient om de as te doen ontwentelen, en een 
overhalings-toestel verschaft het middel om de dampen, bij het 
bakken voortgebragt, op te zamelen. 

Wij weten niet welke gebreken men aan dezen oven toeschrijft, 
maar zeker is het dat de Koninklijke Marine dien tot dus verre 
niet anders heeft aangenomen, dan bij wijze van proefneming. 

Wij meenen onze beschouwingen, betrekkelijk het^onderzoek 
der ovens, aan boord in gebruik, niet te moeten eindigen, zonder 
de aandacht dergenen, welke zich met die soort van zamen-
stellen onledig houden , te vestigen op het stelsel van den heer 
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ARIBERT , dat zoude kunnen worden verwarmd met coke, geen 
rook meer geven, en alzoo eene bron worden van bezuiniging. 

OVERZIGT. 

Uit dit onderzoek vloeit voort dat men, met het oog op eene 
wel begrepene spaarzaamheid, het gébruik van ovens met hout 
verwarmd wordende moet opgevm, om die aan te nemen , waar-
van men de warmte doet klimmen door hel verbranden van steen-
kolen of coke (l). Uit die vervanging zal, gelijk wij aangetoond 
hebben, eene vermindermg tot op de helft van de kosten van 
broodbakken moeten voortvloeijen. 

Men kan buitendien uit dezen arbeid afleiden, dat de ovens 
waaraan men de voorkeur moet geven zijn die van den heer 
ARIBERT , van den heer CIARA , en eindelijk de ovens van 
de heeren MOUCHOT en GROUVELLE, wanneer het mogelijk zal 
wezen een* voordeeligen aftrek te verkrijgen voor de coke, 
voortgebragt door de karbonisatie der steenkolen. 

Wij vermeenen den wensch te moeten ui ten , dat die drie 
ovens gelijktijdig mogen worden beproefd, en dat de onafge-
broken werkende ovens van den heer ARIBERT en die van den 
heer GROUVELLE mogen worden toegepast op de fabrikatie van 
beschuit. 

(1) Misschien ook turf. {Red.) 

\ «1 
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Ovens gestookt wordende met steenkolen. 

DUBBELE OVEN DOOR DEN HEER ARIBERT. 

Fig®. 1. a, 

A. Deur van het aschgat. 
B. Aschgat. 
C. Rooster der stookplaats. 
D. Deur der stookplaats. 
E. Stookplaats. 
F. Warmte-brenger. (Calorifère.) 
G. Leiding voor de verbrande lucht. 
H. Binnenruimte der ovens onder den vloen 
K. Muur met gaten tot steun van den oven-vloer. 
I . Schoorsteen. 

Scheidingmuur tusschen de beide ovens. 
0 . Registers der schoorsteenen tot regeling van het vuur of om 

de verbrande lucht van den eenen of den anderen der beide 
ovens te doen doorgaan. 

P . Bewaarplaats van warme lucht om den warmtebrenger. 
Q. Leiding van warme lucht in het binnenste der ovens. 
R. Registers tot regeling van den ingang der warme lucht naar 

den eenen of den anderen der beide ovens. 
S. IJzeren trekkers der beide registers. 
T. Binnenruimte der ovens 
II. Zool der ovens. De zool is een parallelogram in tweeën ver-

deeld door den muur N. 
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.\EROTHERM DER HEEREN JAMETEL EN LEMARE. 

Fig. (2 tot 7) b. 

A. Stookpiaals of fornuis. 
B. Ruimte, waarin de lucht verwarmd wordt , zonder met de 

voortbrengselen der verbranding in aanraking te komen. 
C. Kanalen voor den omloop van den rook. 
E ' . Mondingen der rookkanalen. 
G' . Gewelf boven het fornuis. 
D Schoorsteen. 
E. Vrije ruimte onder de rookkanalen en boven de zool F des 

ovens. 
A ' . Buis dienende om de warme lucht regtstreeks van de be-

waarplaats voor de lucht naar den oven te leiden. 
B ' . Buis tot terugbrenging van de verkoelde lucht uit den oven 

naar de bewaarplaats. 
C' . Buizen leidende de warme lucht van de bewaarplaats naar 

de luchtkanalen E. 
D' . Leidingen om warme lucht uit het kanaal E naar den oven 

te brengen. 
G. Gesloten ruimte belettende verlies van warmte. 
H. Pijlers ondersteunende de wulven over de bewaarplaats. 
I. Schotten in metselwerk ondersteunende de zool des ovens. 
K. Deuren van den oven. 
L. Trekkers. 

BROOD-BAKOVEN, VERWARMD DOOR EEN COKE-OVEN, VAN DE 

HEEREN GEBROEDERS MOUCHOT EN GROÜVELLE. 

Fig. (8 tot 10) C. 

A. Bovenleidingen voor den rook gaande over den oven. 
B. Gemeenschaps-kanaal tusschen de lagere rookleidingen en de 

hoogere. 

G. Koepel van den broodbak-oven. 
D. Broodbak-oven. 
E. Deur van den broodbak-oven. 
F. Komst van de warme lucht in den broodbak-oven. 
G. Mondingen gaande van den oven naar de luchtkamer. 
H. Overhoeks damvormige ruimten uitmakende leidingen waarin 

de lucht verwarmd wordt alvorens in den oven te geraken. 
I. Rookkanalen geplaatst onder den broodbak-oven. 
J . Gaz-retort. 
K. Coke-fornuis. 
L. Midden-kanaal waar zich de vlam en de rook der coke-

fornuizen vereenigen. 
Gemeenschaps-openingen tusschen het coke-fornuis en het 
midden-kanaal L. 

N. Ledige ruimte tot afzondering van het coke-fornuis van den 
grond. 

0 . Kamer tot bevordering van den omloop der lucht. 
P . Luchtleidinsfen tot voeding- der coke-verbrandin.sf. 

ONAFGEBROKEN ^^'ERI;ENDE AEROTHERM VOOR BESCHUIT, 

DOOR DEN HEER GROITVTLLE. 

Fig. (11 tot 14) d. 

A. Coke-fornuizen. 
B. Aschgaten. 
C. Leidingen voor warme lucht. 
D. Schoorsteen. 
E. Register of regelklap. 
F. Beschuit-oven. 
G. Leidingen voerende de verwarmende lucht in den oven. 
G'. Leidingen door welke de minder warme lucht den oven verlaat. 
H. Inbrengdeur. 
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H ' . Uithaaldeur. 
I. Ketting zonder einde. 
J en J ' . Trommels met punten, welke de kettingen I doen 

voortbewegen. 
K. Rolletjes tot steun der kettingen I . . 
K'. id . , dragende de kettingen in de beneden-galerij. 
L. Beneden-galerij gespaard om de kettingen te laten doorgaan, 
M. Blikbladen geladen met beschuit. 
V. Ruimte gespaard in den grond vóór den oven, ten einde 

van daar de coke-fornuizen te kunnen voeden. 
Werking van den toestel. 

Het rad O brengt de beweging, die het van den moteur ont-
vangt, over op de as van den trommel met punten J , welke 
die mededeelt aan den trommel J ' , door middel van eenen ket-
ting, vattende twee raden P van dezelfde grootte. De bladen 
1 , geladen zijnde met beschuit, als deeg, worden gelegd op de 
kettingen zonder einde I , nabij de inbrengdeur H. Het blad, 
aan zich zelf overgelaten, volgt de beweging der kettingen, en 
geraakt in den oven. Wanneer het eerste blad geheel in den 
oven is, plaatst men een tweede blad daar waar het eerste ge-
weest is, en zoo vervolgens, zonder ophouden, tot na afloop van 
het bakken. De beweging, medegedeeld aan decilinders J en J ' , 
is zeer langzaam en zoo geregeld dat elk blad M, geladen met 
beschuit, ongeveer vijf- tot zes-en-dertig minuten noodig heeft, 
om den oven te doorloopen. Twee mannen zijn geplaatst aan de 
uithaaldeur, en nemen de met beschuit geladen bladen weg, zoodra 
deze die deur voorbij zijn. 

ONAFGEBROKEN WTERKENDE REGTLUNIGE AEROTHERMEN 

\ 

- \ rTi 

VAN DEN HEER ARIBERT. 

Fig ('15 tot 19) e. 

A. Aschgat (rooster). 

E. Kanaal in hardsteen in gemeenschap met de twee kanalen in 
gietijzer F , geplaatst onder den oven-vloer. 

G. Kanalen leidende den rook onder en om den ketel I. 
H. Kanaal leidende den rook naar den schoorsteen. 
I. Ketel waarin het water, bestemd tot kneeden van het deeg, 

verwarmd wordt. 
K. Beweegbare gedeelten van het metselwerk die men verplaatst 

om de rook-kanalen te kunnen schoonmaken. 
L. Ruimte gespaard aan het ondereinde van den oven, middel 

verschaffende om de beweegbare deelen K , sluitende de rook-
leidingen D en E , gemakkelijk weg te nemen. 

M. Uitholling in het metselwerk bij het voorste gedeelte der stook-
plaats, dienende om het voeden er van gemakkelijk te maken, 

N. Bladen waarop het brood in den oven geschoten wordt. 
0 . Ruimten gespaard in de dikte van het metselwerk en gevuld 

met stof van kolen. 
P . Deuren van den oven. 
R. Registers. 
S. Trekkers der registei^s. 

Loop der warme lucht. 
T. Ruimte om den warmte-brenger, in welke de lucht op eene 

hooge temperatuur gebragt wordt. 
U. Leiding, in gemeenschap met de ruimte T , brengende de 

warme lucht in het bovenste gedeelte van den oven, nabij 
de inbreng-deur. 

V. Inwendige van den oven, doorloopen door de warme lucht. 
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X. Kanaal waarvan de monding geplaatst is onder den vloer 
des ovens en nabij de deur van uithaling. Die leiding is 
bestemd om de lucht, verkoeld gedurende haren doorgang 
door den oven, te ontvangen, en om die te brengen naar het 
lagere gedeelte van de galerij Y welke de lucht een' weg 
verschaft naar de ruimte T , die zij nadert, naar mate de 
temperatuur vermeerdert door de warmte ontleend aan de 
oppervlakten der rook-kanalen D. De lucht, terug gevloeid 
naar de ruimte T , en hare hoogste temperatuur verkregen 
hebbende, begint den beschreven togt over te maken, en die 
beweging duurt voort, zoo lang gestookt wordt. 

DUBBELE CIRKELVORMIGE AEROTHERM VAN 

DEN HEER ARIBERT. 

Fig. (20 tot 24) f. 

A. Cirkelvormige galerijen. 
B. Ruimte gespaard tusschen die galerijen, voor het inbrengen 

en uitnemen van het brood. 
D. Inbreng-deur. 
D ' . Uithaal-deur. 
E. Cirkelvormig blad van blik, waarop de brooden geplaatst 

worden, en hetwelk, van radjes voorzien, rolt op ijzeren sporen. 
Men laat het van zeven tot zeven minuten eene ruimte door-
loopen gelijk aan die gemerkt B. 

C. Plaats voor den warmte-brenger. 
F. Aanvoer-kanalen voor de verwarmde lucht. 
G. Afvoer-kanalen voor de minder warme lucht. 

Gang van den dubbelen oven. 
:\Ien bedekt met deeg het gedeelte van den ring\'loer, bevat 

in de ruimte B. Met een' ruk van een' hefboom fig. 24 f opent 
men de vier deuren DD en D 'D ' ; dan doét men den Tim be-
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wegen, en het deeg komt de ruimte H in te nemen. Deze ver-
r k i m zes maal herhalende, telkens na zeven minuten, zal het U t ? 

deeg, het eerst in den oven geplaatst, achtereenvolgens de plaatsen 
H, H ' , H " , H ' " , R'^ en H '̂ innemen, zoodat, na verloop van 

. twee-en-veertig minuten, de eerste stoot dien men met den hef-
0 

boom aan den ring geeft door de deur-openingen D'D' gaar 
brood doet uitkomen, hetwelk men dan vervangt door deeg, en van 
dat oogenblik wordt de oven beschouwd als onafgebroken werkend. 

OVEN VAN DEN HEER CLVRA, VERWARMD MET STEENKOLEN, 

EN BENUTTIGENDE DE GASSEN, ONTLATEN 

BIJ DE mBRiVNDLNG. 

Fig. (23 tot 55) J . 

A. Deur van den oven. 
B. Haarden of stookplaatsen, met elkander gemeenschap hebbende 

door de galerijen B'. 
Aschgaten. 
Luchtsjaten uitkomende boven de roosters. 

C. 
D. 
E. Luchtgaten voorde voeding van de galerij F , die gemeen-

schap heeft met het kanaal G, gaande tusschen de twee 
stookplaatsen door. De lucht, verwarmd in het kanaal G, ver-
spreidt zich onder den vloer in de verdeelingen I, ten einde 
de warmte meer gelijk te maken. Zij daalt vervolgens door 
het kanaal J naar de beneden-galerij K , en stijgt dan we-
der naar de galerij H door de openingen L. Op dat punt 
leeft de lucht eene zeer hooge temperatuur, en zij ontwijkt 
door de kleine gaten M aan den ingang van ieder kanaal, 
waar zij de verbranding van het gaz doet plaats hebben. De 
gazvormige voortbrengselen der verbranding volgen de rigting 
der kanalen M, en gaan dan tusschen het oven-wulf N en 
een ander wulf O , en eindelijk naar den schoorsteen P . 
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Q. Registers van den schoorsteen P , dienende tot regehng van 
den trek der vuren. 

R. Kanaal voor koude lucht , voorzien van een register S , en 
ontstaande bij den bodem des ovens; men opent het register 
van dat kanaal, als men het nuttig oordeelt den warmte-
graad van den toestel te verminderen. 

Ovm deel hebbende aan de Amthermen en aan de 
ovens die op den vloer verwarmd worden. 

OVENS VAN DEN HEER LESPINASSE. 

F i g \ (54 tot 40.) h, 

A. Registers van invoer van koude lucht in den toestel. (Die 
registers moeten alleen geopend worden om de verbranding 
te doen beginnen.) 

B. Luiken der ovens, door welke de rook den toestel verlaat, 
om in den schoorsteen te geraken. 

(Die klappen dienen , om den trek te regelen , en o m , 
waar noodig, het eene gedeelte der ovens meer dan het 
andere te verwarmen.) 

C. Klap, sluitende den schoorsteen bij zijnen oorsprong; zij blijft 
gesloten , gedurende de verbranding, ten einde het instroomen 
van koude lucht in den toestel te beletten. 

D. Warm te-openingen tot verwarming der bakkerij. Daartoe moe-
ten al de andere uitwegen, uitgenomen de registers A ge-
sloten zijn. 

E. Openingen dienende tot het schoonmaken der ovens. 
F . Plaats, voor het hout , bestemd tot verwarming van den 

oven. 
G. Inrigting tot openen en sluiten der ovendeur. 
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H. Ovendeur. 
I. Ingang der warme lucht in den oven 
K. Oorsprong der ouras. 

OVEN VAN DEN HEER FERR^VND. 

: F ig^ (41 tot 44.) i . 

A. Deuren van den oven, zamengesteld uit vier stukken ge -
goten ijzer, loopende in sleuven op sporen B. 

C en D. Registers of regelklappen. 
E en F . Trekkers der registers. 
G. Galerijen, welke doorloopen worden door de warme lucht en 

den rook. 
H. Openingen, in gemeenschap met den schoorsteen 1 en heb-

bende bij J eene opening tot het schoonvegen. 
K. Gat door welk men de houtskolen doet vallen in de sfaleri L. w u 

VI. Galerijen dienende tot droogen van het hout. 
0 . Beweegbare steenen over de galerij L , die men tot herstel-

len van den oven kan uitnemen. 

OVENS, IN GEBRUIK X ! ^ BOORD VAN DE SCHEPEN 

DER KONINKLIJKE MARINE. 

OVEN VERWXVRMD MET HOUT VOOR EEN FREGAT 

VAN 6 0 STUKKEN. 

Fig^ (45 tot 48.) k. 

A. Opstand van den oven in metselwerk, omkleed met bladijzer 
B. Deiu' van den oven. 
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DUBBELE OVEN VOOR EEN FREGAT VAN 60 STUKKEN. 

Fig. (48 tot 30.) /. 
• I 

A. Opstand der ovens. Zij zijn van metselwerk bekleed met blac -
• • 1 zer. 

B. Deuren der ovens. 

OVENS VERWARMD MET STEEKOLEN , DOOR DEN HEER PIR0NNE.VU , 

INGENIEUR DER MARINE. 

ii 
I 1 

Fig. (31 tot 34.) m 

A. Oven. 
B. Kanalen voor den rook 
C. Haard voor steenkolen. 
D. Aschgat. 
E. Schoorsteen. 
F. Register. 

i ' i 

OVEN VAN DEN HEER SOCHET. 

Fig. (33 en 36) 7L 

A. Oppervlak, waarop het brood geplaatst wordt. 
B. Cilinder van bladijzer, vormende het inwendige des ovens. 
C. Deur van den cilinder. 
D. Krukhandvalsel en geland raderwerk, waardoor de draai 

jende beweging aan den cilinder B wordt medegedeeld. 
E. Haard of stookplaats. 
E ^ Deur der stookplaats. 
F. Aschgat. 
F ' . Deur van het aschsfat. 

71 

VASTE OVEN, ONAFGEBROlvEN WERKEND EN OMWENTELEND, VAN 

DEN HEER PmONNEAU, INGENIEUR DER JLVRINE. 

Fig. (37 tot 60) 0. 

A. Soort van draaispit, deelende de draaijende béweging mede 
aan de borden of bladen, waarop de brooden gesteld worden. 

i 

A'.Draaijings-ophang toestel, zoodanig ingerigt, dat de bladen 
waarop de brooden geplaatst worden bestendig den water-
jassen stand blijven behouden. 

B. Krukhandvatsel van het draaispit. 
C. Schoorsteenen. 
D. Inwendige van den oven. 
E. Deur van den oven. 
F. Deur van het fornuis. 
G. Aschgat en deur. 
H. Gewigt van het draaispit. 
I. Vrije ruimte doorloopen wordende door de warmte en de 

voortbrengselen van de verbranding der steenkolen. 
K. Brooden in den oven. 
DRAxVGBARE 0\^N, 0N.\FGEBR0KEN WERKEND EN DR^UIJEND, VAN 

DEN HEER PIRONNEAU, INGENIEUR DER MARINE. 

Fig. (61 tot 63) p. 
A. Ivrukhandvatsel van het draaispit 
B. Schoorsteen. 
C. Haard. 
D. Deur van den haard. 
F. Aschgat. 
G. Regelaar van het draaispit. 
H. Vrije ruimte boven den haard , doorloopen wordende door 

de warmte en de voortbrengselen der verbranding van de 
steenkolen. 

I. Brooden. 
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ARTESISCHE PUTTEN IN BELGIE, 

DOOR DEN HEER M. QüETELET. 
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Overgenomen uit de a Annales des Travaux publics de Belgique y 

1847, Deel V I , bL 251. 
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Omtrent het boren van Artesische putten, zijn in Belgie de 
navolgende uitkomsten verzameld. 

Provinde Antwerpen, 

Slechts twee boringen zijn in deze Provincie uitgevoerd, 
eene te Antwerpen, en de andere te Borgerhout. 

Zij zijn zonder goed gevolg gebleven en het werk is ver-
daten. Evenwel is het uit een geologisch oogpunt belangrijk, 
het terrein te kennen hetwelk doorboord is. 

De boring te Antwerpen, begonnen in Augustus 1 8 5 4 , op 
het kerkhof van S T . ANDRE^VS, bij de kerk van dien Heilige, 
is den 16 Junij 1856 gestaakt. De grootste diepte is 92 el. 

el cl 

Op 46.30 kwam men op eenen harden steen of bank van 0 .18 
dikte, die doorboord werd ; op 53 el op eenen anderen met 
ijzerachtige vuursteenen; op 84 el trof men, den 6 Mei, eene 

el 

kleine bron aan , die voor een oogenblik het water tot 0 .42 
boven zijn gewonen stand verhief, maar een kwartier uur later 
weder tot de eerste hoogte nederdaalde. Men vond eenige schulpen; cl daaronder waren er van 0 .08 middellijn. 

a 
Ag 

• I 
r.ti 

uL 

-X 

Ml 

/O 

De boring van Borgerhout is begonnen den 15 April 1 8 5 4 , 
door twee Engelsche werklieden, die zich met werk van dat 
soort bezig hadden gehouden in Lancashire, om mijnen te ont-
dekken . 

cl 

'?fa eene laag teelaarde van 0.90 te hebben doorboord, von-
den z i j : 

1°. Eene laag klei, met zand vermengd, in welke men 
beenderen van water-zoogdieren (cétaeés) gevonden heeft 

cl 
1.80 

2°. Eene laag loopzand, met keisteenen vermengd . 5.50 
5®. Eene laag loopzand, met schulpen vermengd . 1.20 

1.80 

4®. Eene laag schulpen, met graauw zand vermengd; 
boven vast ineen gedrukte schulpen, en onder met zand 
vermengde . . 

5°. Eene laag groen zand, in het bovenste gedeelte 
gemengd met kleine witte kleisteenen, en in het onderste 
met gebroken schulpen 17 .40 

6°. Eene laag zand, met klei vermengd, met vrij goed 
in stand gebleven schulpen 4 .20 

7 ° . Eene laag vormklei (argile plastique), zeer hard, 
brons van kleur, met nierachtig gevormde vuursteenen 
doorzaaid. Deze klei heeft men vergeleken met de baksteen-
klei van BOOM 5 1 . 0 0 

8®. Vette klei , donker groen. . . . . . . . 5.70 
9®. Vette klei , leikleurig . . . . . . . . . 5.00 
10°. Zandachtige kle i , roodachtig . . . . . . 1.80 
11°. Laag zand, met een weinig klei in het onderste ge-

deelte, en menigvuldige overblijfselen van schulpen. . 11.7 
12°. Zeer hard zand 12.5 
15°. Zeer nat zand. Deze laag had op het oogenblik 

van het staken der werken 7 . 2 
el 

En men was gekomen op eene diepte van 127.27. 

• r • 

• w 
y -

r. 

' - V P 
E fn 

U : 

tti 

»t 
jf 

"I 

ii I 
ii i 
I 

' t 

tr. 

•ï 
II 

m 



- v ^ 

\ 

.4 •-y. » 

t 
1 
I 
I 
• 

1 
. » 

I 

I • 

u . -

I S 

1 

• • 

I 1 • 
I • I • 1: 
I . 
I 

l -

t • 

« ' f 

• I 
I 

! ! 

' i 

ft • 

• « 

1 

! »• 

{ . 

« 

» -

i . 
I • * 

Î . 
I 

74 

Provincie Braband. 

Er zijn 45 boringen in deze provincie gedaan. 
De verkregen uitkomsten zijn geweest als volgt: 

Brussel. Ecuo boring heeft er plaats gehad in het armhuis van de 
Cambre (een uur gaans oost-zuid-oost van Brussel) en is gestaakt 
op eene diepte van 27 e 

De doorboorde grondlagen waren: 
Zwartachtige aarde, ter dikte van . . . 
Vijverslijk (Limon d'élang) 
Water (moerassige klei) 
Nierachtig afgeronde Idezel (grès en rognons) 
Loopzand 

el 
1.20 

1.80 

1.50 
4 . 5 0 
1.20 

Bank van keisteent'es . 
«I 

Wit mergelachtig zand . 
Eene bank van zandsteen 
Geel kleiachtig zand. .. 
Roodachtige zandsteen . 
Kleiachtig zand . . . 
Zeer harde zandsteen . 

• • • • • • 0»o0 
• • • • • • 0*90 
• • • - t * • • 0.4r5 
. . . . . . . . 0 .90 

• 0*90 
O • • • • • • • • \J • akj 

Wit zand 2 .70 
Ruw loopzand 
Wit zand . . . . . . . 
Zandsteen 
De geheele diepte is dus 27 el. 

. . . 0 .90 

. . . S.70 

Moiontó westen van Brussel zijn de proeven geheel gelukt. 
Si Ĵ un 

De put is 65 el diep, en geeft 20 kan water in de minuut , 
el 

op eene hoogte van 4 .50 boven den grond. 
Drussci. Aan de Keulsche poort bij den spoorweg. 

De proef , genomen in 1846, ismeteen goed gevolg bekroond; 
het water springt eenige voeten boven de aarde, en de diepte 

li} 

van den put is ten naasten bij dezelfde als te Molenbeek St. Jean. 
De doorboorde grondlagen zijn ook dezelfde; zie hier de op-

noeming daarvan : 
d en week . . 

el 

4.00 
0.56 
2 .44 

Weder aangevulde aarde , 
Teelaarde, zwart en week . . . . . . •. . . 
Blaauwachtige leem, doorzaaid met bruine leem . . 
Geelachtig loopzand; korrels van vrij zuiver witte 

quarts, doorsneden met eene laag ijzerachtig zand van 
el el 

7,50 tot 0.20 . 
Lichtblaauw loopzand, minder zuiver, de korrels fijner 

met kleine kiezelsteentjes [cailloux de silex) . . . . 
Laag van kleine Idezelsteentjes en groenen zandsteen . O.oO 
Zeer fijn, groenachtig zand, eenigzins vermengd met mica. 6 .50 

5.50 

1.20 

• ' • • ( 6.20 Kleiachtige mergel , groenachtig grijs 
Harde, blaauw-bruin . . . . . 

• . 

Groenere, zeer harde mergel, minder kleiachtig in het 
midden , en weeker 5.80 

2 .50 Blaauw-zwarte klei , hard 
Bruin-zwarte leem, zeer digt . . . . . . . . 5 .50 
Kleiachtig loopzand, groenachtig, week , van boven 

bergsteenen inhoudende. Bij deze laag is het water 2 el 
gerezen . . . . 

Blaauw geele leem, 
bovenste gedeelte . 

6.50 
zeer vast met bergsteenen in het 

1.20 

Ivleiachtig loopzand, groenachtig week; nieren van berg-
steen 1 van i pond 11.20 

Geheel 57 

In den eigendom van den heer MOREAU. 

De tuin, waarin de proef is genomen, is omtrent 45 el bo-
ven de oppervlakte der zee. 

St. Josse 
Nüode. 
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Tot 10 el onder den beganen grond, is het terrein zamen-
gesteld uit zand, met nieren van kiezel; van 10 tot 21 el 
gele, ijzerachtige klei , van 21 tot 22 el geelachtig zamentrekkend 
water (het water is waarschijnlijk gekleurd door ijzer oxyde.) 

Van 22 tot 25 el ijzererts, en daaronder eene laag mineraal 
water. 

Van 24 tot 25 el loopzand; het water stijgt bijna tot den 
beganen grond. 

Van 25 tot 27 el grof , groenachtig zand. 
Van 27 tot 50 el pottebakkers klei , daaronder witte meiwei. 
Op 52 el rijst het water tot den beganen grond. 
Onder de 52 e l , zand. 
De boring is gestaakt ten gevolge van een opgekomen geschil 

tusschen den eigenaar en den aannemer. 
De put was reeds 90 el diep, toen men met de boring ophield,^ 

te veel tegenstand ontmoetende op de tot het leiachtig terrein 
beboerende rotsen. Deze put geeft echter eene genoegzame hoe-
veelheid water , zoodat men er eene pomp op konde plaatsen. 

Hier zijn 2 proeven genomen. 
Slechts eene is gelukt. 
Gemaakt in 1840 op 1 8 4 1 , in het midden der opene binnen-

plaats van het nieuwe burger-hospitaal, geeft de p u t , die tot 
el 

eene diepte van 68.57 gegraven i s , een' overvloed van sprin-
gend water van uitmunlende hoedanigheid. 

Eene andere \Tuchtelooze proef is genomen in de Ridderstraat; 
men zegt niet, op welke diepte men opgehouden is. 

Eene vruchtelooze poging is geschied in 1 8 4 2 ; de werken 
zijn gestaakt op eene diepte van 45 e l , waar men eene soort 
van zand ontmoette, dat men niet kon doordringen, 

iiéverié Hier is een put met volkomen goed gevolg geboord; men 
weet echter niet hoe diep hij is. 

Leuven. 

DIe&t. 

• 

7 7 

Ilougaerdc. Van drie proeven zijn er twee gelukt. 
Het water van den eenen put springt eenige voeten boven, — en 

het water van den anderen stijgt slechts tot het opper\^lak van — 
den grond. Zij geven uitmuntend water in overvloed. 

Bij de boring van den verlaten put kon men eenen zeer harden 
steen niet doorboren, ten gevolge waarvan zij niet is doorgezet 
geworden. 

De boring is 90 el diep; men heeft er gedurende 48 dagen oirbcek. 
aan gewerkt. Zij heeft plaats gehad in eenen grooten vijver, en 

el 

het water springt overvloedig tot 1 .50 boven den beganen grond. 
Men heeft de werken eener boring moeten opgeven, omdat OpüQtcr. 

men op eene diepte van omstreeks 18 el niets vond als loopzand. 
Hier is een put geboord tot 58 el diepte. De 4 eerste ellen jandrain-jaudrc-nouille. 

was teelaarde; de 12 volgende mergel, vermengd met nieren 
van kiezel, en het overige zand; op ongeveer 11 el diepte trof 
men water aan, hetwelk, het zand en den mergel waarbij zich 
nog steenen voegden doorweekende, belette de werktuigen uit 
te halen, waardoor men gedwongen werd het werk te verlaten. 

Twee ondernomen putten, de een door de gemeente, en de jodoignc. 
andere door een particulier, zijn opgegeven. 

De diepte welke men bereikt had is niet aangeteekend. 
Een put is begonnen den 1 April 1845, en de werken zijn virginai-samme 

gedurende twee maanden voortgezet, maar, na eene laag klei-
el 

achtige aarde van 9 .6 dikte doorboord te hebben, trof men steen 
aan, waarvan de lagen eene geringe hardheid hadden, welke echter 
voortdurend toenam. Deze rots behoort door haren aard tot de 

el 
leisoorten; de doorboorde steenlaag is 15.50 dik, en de geheele 
diepte 25.10. De werken zijn verlaten den 1 Junij, maar de 
eigenaar stelde zich voor, ze later voort te zetten. 

Wi j geven hier het verslag van den directeur der in exploi- liriemont 
. . . . . . (Tbieoeo.) tatie zijnde spoorwegen. 
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Hel maken van Artesische pullen is, sedert eenige ja ren , in 
Tirlemont zeer in zwang. Er bestaan er in alle fabrijken en bi 
alle eenigzins gegoede eigenaren. 

r 

Het aantal der in de stad geboorde putten bedraagt 22; bijna 
allen leveren goed water in overvloed. 

De in het lage gedeelte der stad gemaakten springen 1 of 2 
el boven den beganen grond; in het hooge gedeelte der stad 
blijft het water 5 tot 6 el daar onder. ; 

Men is in dit laatste geval genoodzaakt, eenen bewaarbak of 
eenen gewonen put te metselen, om het water van den artesischen 
)ut op te vangen; uitgenomen deze vermeerdering van arbeid, 
geven deze putlen hetzelfde voordeel als die waarvan het water 
tot boven den grond stijgt. 

De diepte, die men moet bereiken, om de krachtige springbron 
te verkrijgen, verandert in geheel TirZemoni alleen door het ver-
schil in hoogte van die punten, waar de putten gemaakt zijn. Die 
diepte is 66 tot 88 el; de hoogte, tot welke de bron zich verheft, 
is 41 è 42 el boven bet oppervlak der zee (vergelijkingsvla 
voor de werken van den spoorweg). Het opstijgen van het water 
in alle geboorde putten tot een gelijk peil bewijst klaarblijkelijk 
dat het uit een en hetzelfde bekken voorkomt. Een tweede bewiis 

« 

voor deze onderstelling levert de opmerking dat de opening vaa 
» « * 

eiken nieuwen put met eene vermindering in de opbrengst der 
reeds bestaande putten gepaard gaat. 

Dit bekken, hetwelk gevormd wordt door eene bank van witten, 
harden zandsteen, die men nog nietdoorboord heeft, levert geene 
groote verschillen van waterpas op. Het ligt doorgaans nagenoeg 
26 tot 52 el beneden het hiervoor vermelde vergelijkings-vlak. 
De lagen die m*en aantrof, alvorens de sterke bron te bereiken, 
zijn grootendeels zamengesteld uit kleiachtig zand, geel groen en 
zwart gekleurd, en kleiachtigen mergel. Men vindt er ook eenige 

79 

dunne lagen leiachtigen zandsteen en keizel. In deze kiezel-lagen, 
die zich op 50 tot 40 el diepte bevinden, treft men wellen aan, 
maar die te weinig water opleveren; zij maken de boring ge-
makkelijker door het gedurig schoonhouden der borings-pijp. 
Sommige putten zijn niet dieper geboord dan deze eerste bronnen, 
die des noods voor het verbruik eener woning kunnen volstaan. 

De inhchtingen mij verschaft omtrent de doorboorde lagen bij 
de verschillende gemaakte putten te Tirlemont, komen genoeg-
zaam overeen met de aanwijzingen, geschreven op het bij dit 
verslag gevoegde plan (1),-welke met zorg zijn verzameld ge-
durende de boring van den put van het station en van dien in de 
straat de Hougaerde. De meeste dezer lagen, bestaande uit klei-
achtigen mergel en klei, bevinden zich bijna in alle boringen, met 
uitzondering van eenige dunne lagen keizel of grint en keisteenen. 

Het maken dezer putten levert geene groote moeijelijkheden op; 
en ten zij men op eenen grooten'zandsteen stuit (hetgeen een 
of twee malen heeft plaats gehad), is men zeker dat de boring 
72l slagen. De eerste werkzaamheden echter vereischen veel 
zorg, en zijn in sommige terreinen vrij kostbaar. Deze arbeid 
bestaat in het tegenhouden van het loopzand. Deze laag, wier 
dikte verschilt van 4 tol 12 en 15 el, is bijna in alle putten 
te Tirlemont op 4 of 6 el onder den grond gevonden. De 
gewone putten worden juist op deze laag, die veel water bevat, 
geplaatst. 

De grootste en dikwerf eenige moeijelijkheid van het maken 
van artesische putten in grond van die soort, is gelegen in het 
plaatsen der kisten en pijpen, bestemd, om de eerste laag van 
klei en loopzand tegen te houden. Als men door deze lagen is, 
wordt de grond zoo vast, dat de boring zonder steun kan door-

( l) Men acht het onnoodig dit plan mede te deelen. 
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gaan. Hoe dun de laag loopzand ook moge zijn, vereischt zij 
evenwel de plaatsing eener kist en pijp. In gemakkelijk tegen 
te houden gronden is de kisting van vierkanten vorm van 
planken dik A- duim; de opening is 20 tot 2 3 duim in het vier-
kant. De pijp, die door de kisting ingedreven wordt, bestaat uit 
uitgeboorde, ronde stukken hout, gelijk houten pompbuizen. De 

cl 

middellijn van hare opening is 0,08. Het zinken der kist ge-
schiedt door middel van een houten heiblok, dat met kleine 
slagen op een' stop valt, die in het bovenste gedeelte der kisting 
is vastgemaakt. Men zinkt de kist n ie t , voor dat de boor tot 
eenige voeten onder de plaats, waar de kist moet komen, in 
den grond is gedrongen. Deze uitboring moet altijd het zinken 
der kist voorafgaan. Wanneer het gelukt de kist tot op de vaste 
grondlaag te doen dalen, kan men de boring vervolgen en 
zelfs volbrengen, alvorens de pijp aan te brengen; echter is 
het voorzigtiger, haar onmiddellijk na de plaatsing der kist in 
te heijen, omdat de verbindingen voor de uitwendige drukking 
wijken kunnen, waardoor openingen ontstaan, die loopzand 
doorlaten, hetgeen dikwerf zoo sterk i s , dat het onmogelijk 
is, de boring te vervolgen. 

Het zou bij den eersten oogopslag schijnen, dat eene ster 
zamengestelde kist of pijp genoegzaam moest zi jn, om de be-
weeglijke lagen tegen te houden. Dit is echter zoo niet ; soms 
zelfs wordt men genoodzaakt, verscheiden kisten in elkander te 
drijven, om tot den vasten grond door te dringen. Wanneer de 
te weerhouden zandlaag eene groote dikte heef t , wordt de druk-
kmg legen de buitenwanden der kisting zóó s te rk , dat zij het 
dieper zinken geheel verhindert, somtijds voor men het derde 
deel van de dikte dier laag heeft bereikt. 

In zoodanig geval is men genoodzaakt eene tweede kist binnen 
de eerste aan te brengen, die alsdan geene uitwendige drukking 

- " . •s-v; 'Jl". i f . ' ' . T f . ' 
• V . . 
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ondervindt, dan na het punt bereikt te hebben, waar deze ophoudt, 
waardoor men ze verscheiden ellen lager kan doen zakken, en 
de laag, waarop de eerste kist gestuit i s , zonder door de uit-
wendige drukking verhinderd te worden, kan doorboren. 

Het kan dus gebeuren, en gebeurt werkelijk, dat men genood-
zaakt i s , ten einde de zand- en beweegbare aardlagen te door-
boren , verscheiden kisten te gebruiken, welke de eene in dc 
andere worden geplaatst; maar deze gevallen zijn zelden voor-
gekomen in de iQ Tirkmmt en omstreken geboorde pulten. 

In die gronden zijn ééne stevige kist en ééne buis meestal ge-
* 

noegzaam om die lagen te doorboren. 
De "vervaardiging der eerste artesische putten in deze streken 

dagteekent van 1854. Het waren werklieden uit Arlois, die de 
eerste uitgevoerd hebben. In korten tijd stelden zich inlandsche 
werklieden, die zij zich toegevoegd hadden, op de hoogte van 
dit nieuwe w e r k , en vervolgden de uitvoering daarvan. 

De werktuigen, waarvan zij zich tegenwoordig bedienen, zijn, 
buiten eenige geringe wijzigingen, gelijk aan die welke hun tot 
voorbeeld gestrekt hebben; zij zijn zeer gemakkelijk in het ge-
bruik en weinig kostbaar. Hunne afmetingen hangen eenigermate 
af van de moeijelijkbeden der boring in deze streken. 

Het zoude onmogelijk z i jn , zonder de afmetingen van het ge-
heele stelsel veel te vergrooten, dieper dan ongeveer 120 el tc 
boren; insgelijks zoude het moeijelijk zi jn, om met deze wer 

cl cl 

tuigen eene steenbank van 1.20 ä 1.30 dikte te doorboren. Tot 
hiertoe heeft men weinig moeijelijkbeden van dien aard le Tir-
lemont en omhggende streken ontmoet, zijnde de grootste diep-
ten, die men heefl moeten bereiken, om de springbronnen 
aantelreffen, minder dan 103 el. In de stad Sl. Trmp\ en in 
de nabijheid, verkrijgt men eene overvloedige bron op eene vee. 
geringere diepte. In deze streken is hel boren zoo gemakkeli, 

O 

^ ^ , 

I • • 

-

• • 

. . . . I 

• 4 

v-l) 

• - Ji -I . 

V -»li 
I 

- • . " • — • s i » 

•• • - . 'ii:-

-rffc» • 'Bi 
.•• " 1 

»il 
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dat dc putten in 10 of 12 dagen vervaardigd kunnen worden y 
zij kosten nog geen 200 gulden. 

In het lage gedeelte van Tirlemont zijn de minste prijzen" 
der putten ongeveer 500 a 530 gulden; zij kostei> 100 ^ ISO 
gulden méér in het hooge gedeelte der stad ^ zonder daaronder 
te hegrijpen de kosten voor de vervaardiging van den-vergaarbak ^ 
bestemd om het water uit den artesischen put op te vangen. 

Deze schattingen kunnen alleen gelden voor de putten waarvaa 
de boring regelmatig afloopt, zonder dat men de hierboven op-
gegeven buitengewone middelen behoeft te bezigen. 

Het door deze putten voortgebragte water is uitermate helder,, 
en wordt zonder de minste hindernis in de kctds der locomo-
tieven gebruikt 

De artesische put op het station te Tirlemont dient tot dat 
einde; hij kan in de 24- uren 260 lot 270 teerling el water 

el ^ 
opleveren. De middellijn der boring is 0.06» 

Provincie Oost^Vlaandei en. 
-I 

\ 

• I 

Vijf boringen zijn in deze pi^ovincieondernoinen , en men heeft 
achtervolgens de werken verlaten, te weten : 

Graramont. In den omtrek van hel gezondheids-gesticht van doctor DE COCKJ 

te Velmgne-Rudershevcn, 
te Bursi; 
te Michelhehe; 
te Genty in de nabijheid der fabrijk van den heer DESMET 

buiten de Brugsche poort. 

Provincie Wést- Vlaanderen. 

In West'Vlaanderen zijn zes artesische putten geboord; vijl 
daarvan zijn verlaten ; de zesde wordt uitgevoerd. 

Ccsiende. Een particulier beproefde in 1828 de boring van een' artesischen 

pu l , maar zonder goed gevolg; tot op 06 el diepte gekomen 
zijnde, liet hij de onderneming varen. 

Een enkele proef is er genomen, en zonder goeden uilslag; op wemcq-
de diepte van 60 el gekomen zijnde, heelt men het werk 
gestaakt. 

Twee vruchtelooze proeven zijn genomen op kosten van den nouiers. 
heer HUMOND RODENBACH , brander. Men had loopzand lot 

cl cl 

10.3 diepte; van daar tot 15 .3 haalde men een groen loopzand 
cl cl 

op; van 15.30 tot 76.10 heeft men eene blaauwe aarde gevonden, 
cl 

doch zonder vastheid; op 76.10 vond men eenen grijzen steen 
cl cl 

van 0 .073 dikte; van daar tot op 108.9 heeft men eene donkere, 
blaauwachtige aarde gevonden , en toen heeft men met boren op-
gehouden. 

In Mei 184d- werd er eene boring begonnen voor rekening der vpcrcn. 
stad; een toeval deed den arbeid staken op de diepte van 
omstreeks o l el. Het doorboorde terrein bestond u i t : 

1°. Zandsoort, genaamd Sahles campiniens. 
2 ^ Zandsoort, genaamd Salles glumoniferes landéniens. 
5®. Kleisoort, genaamd Glaises landéniennes. 
De werken van den artesischen put, vervaardigd bij den heer 

Ilcrsaux. 
POLLET , brouwer, zijn tegenwoordig geschorst. Men heeft eene 
diepte bereikt van 113 el in gronden van verschillende kleuren , 
en daarenboven eene diepte van 57 el in kalkachtigen steen , zoo-
genaamden veranderlijken blaauwen steen, hetgeen te zamen 
eene diepte van 132 el geeft. 

Provincie Henegouwen. 

Achttien boringen zijn in deze provincie met goed gevolg be-
proefd, en de werken van 18 anderen zijn verlaten. 

Het vennootschap der steenkoolmijnen te Pommeroeul heeft 7 ncmiswTU 
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ilaudour. 

u 

• T •1 

boringen uitgevoerd op onderscheiden punteu dergemeenle, toi 
op meer dan 100 el diepte, ten einde het terrein te verkennen, 
en de steenkolen te ontdekken; zij heeft geene onderaardsche 
bron gevonden. ' 

^̂  boring verlaten, 
ï w e e proeven zijn zonder gevolg gebleven; men heeft tot 

CO.of 65 el diepte geboord. 
Hier is eene boring redelijk gelukt; men zegt niet tot welke 

diepte men heeft moeten doordringen. 
Jenimapcs. Hicr bestaat een artesische pu t ; geen springend water, 

jjonĝ  Men telt er twaalf artesische putten, waarvan er 9 gelukt zijn; 
men heeft geene inlichtingen gegeven , noch omtrent de diepte, 
noch omtrent den aard der doorboorde grondlagen. Dc negen 
boringen, die eenen min of meer voldoenden uitslag opgeleverd 
hebben, z i jn: Straat Berlaimont [Pater nosler); Portedurivage 
{Coiishi'du'Chaieau); straat der Chartriers [Mairesse-Barbieu); de 

I 

Infanterie kaserne (levert 20 kan in de minuut op); brug van 
London {Brunin-Sujar); Petit Beguinage [van Breuse); zeer oude 
put in de straat der Chartriers [van der Slaerl); zeer oude put 
Grand Beguinage [Gaz-mriglmfj); men heeft hicr opgehouden op 
eene verkeerde waterader, die genoegzaam water van eenen 
moerassigen aard oplevert; straat de Berlaimont [Paukt) y zeer 
oude put. Bij drie andere boringen heeft men ook op eene 
verkeerde waterader opgehouden, te weten: Straat de Nimij 
[Rainblaux); Straat Samson [Del neuf Cour); Sti\iat du Rivage 
[Gapoiiillet), 

Hier is met goed gevolg eene boring verrigt. 
Drie proeven zijn met goed gevolgd bekroond. 
Eene borim? is gelukt; eene tweede werd verlaten. 

St. Ghislaln. 

r>]anduin. 

nollaii:. 

joiiuiu-Mcriain. Ecnc procf hccft eenen goeden uitslag gehad. 
Kain. Eene boring is hier gestaakt. 

O') 

S' 

. Bij eene eerste boring heeft men steen op Vi el diepte aan- LCUZC. 

etroffen; men heeft eene tweede boring beproefd, en vond den > 
steen op 21 e l Zonder beteren uiLslag heeft men eene derde 
boring beproefd. De werken zijn uitgevoerd in de jaren 1854 
tot 1857. De bestaande put is goed. 

In 1859 is een artesische put geboord geworden in eenen put 
van baksteenen, bij den heer BROQUET-CORBISIER ; men heeft 
eene bron gevonden op omsü^eeks 70 el diepte. De stand van 
het water is 5 el onder den beganen grond; hij kan drie vaten 
water per minuut opleveren, 

Vruchtelooze proef. 
Idem. 

Molembais. 

Orcq. 

In eenen gewonen put van 16 el diepte, het water voor het BnineieConuc. 
station te BrahiQ le Comte leverende, heeft men eene boring 
gedaan, welke men 28 el lager weder opgaf: eene diepte, die 
den leiachtigen aard van den grond genoegzaam deed kennen, 
en alle hoop op goed gevolg benam. 

Provincie Lvlk 

Er beslaat geen enkele artesische put in deze provincie. Dc 
proef, te Vei-viers, op de plaats der RecoUef^ genomen, is opge-^jii 
geven op de diepte van 33.88. 

Men heeft het werk geslaakt, wijl de kosten reeds 5101.19 
frank (bijna ƒ 1300) bedroegen, en men geen goeden uitslag 
verkrees:. 

Provincie Limburg. 

De heer Gouverneur der provincie maakt in zijn berigt melding 
van 55 boringen, waarvan 17 voldoende, 16 gestaakt, en 1 nog on-
der handen; men zoude bij dit getal nog twee kunnen voegen: die 
van hel kamp van Beverloo, waarvan de uilslag nog onbekend 
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Tressin. 

Glugclom. 
Hasselt 

Luninicn. 
Mielcn-sur-Aelst. 

Monlcuaken. 
Sl. Troud. (St. Truijcu. 

is, en de' genomen proeven door den lieer Cox, te Cortenbosch, 
Deze 53 boringen hebben plaats gehad in de navolgende oorden: 

Vier vruchtelooze proeven zijn hier genomen. De bron heeft 
eene laag kiezelsteen niet kunnen doordringen. die op eene diepte 
igt van l i a 12 el. 

Men hoopt maar heeft nog geen bepaalden uitslag verkre 
Twee vruchtelooze proeven. 

ïgen. 

Een id. 
De boring is gestaakt bij gebrek aan een werktuig. 
Vruchtelooze proef. 
!\Ien heeft zeventien boringen bewerkstelligd, waarvan twee 

f 

opgegeven z i jn ; alle anderen zijn gelukt; daaronder bevinden 

er zich 8, waarvan het water met kracht springt; op de zeven 
anderen zijn pompen geplaatst. De ondervinding heeft geleerd 

dat deze laatsten insgelijks onuitputtelijk zijn. Iedere artesische 
put is in minder dan tien dagen geboord. 

De doorboring der grondlagen te St. Truijen levert : 
Teelaarde 
Slib 

cl 

0.50 
1.20 

1\ 
ll i .il 
tV 

Bruine klei 4 .00 
Groenachtige klei met zand 5 .50 
Klei en tufsteen. Zand en klei met vuursteenen . . 5 .50 
Klei ' . . . 5 .50 
Graauwe, zamengedrukte klei; ronde, grijswitte keisteenen 25 .00 
Vormklei, de springbronnen dragende. 

Totaal 
cl 

. 58 .60 
zcciham. Eene boring is opgegeven, 

zcpporon. Ecuc procf is gelukt. 
Oors-oj.-Leeuw. Mcu hccft zoudcr gocd gevolg geboord tot eene diepte van 

66 cl. 

iP'. 

>̂ 7 

Eene boring is gestaakt; men is voornemens weder te beginnen, uasseii. 
Twee gestaakte boringen. Marltjfne. 

Op eene diepte van 55 el is men op eene laag lo'jpzand Tuoscrea. 
gekomen. 

De door de boring gevormde buis werd , niettegenstaande 
îHe aangewende pogingen, steeds weder gevuld. 

Ëene proef is met een goed gevolg bekroond. WaltwiW T̂. 

Provincie Luxemburg, 

In deze provincie, wier geognostische gesteldheid weinig 
ilioop geeft op springbronnen, is geene proef genomen. Maar op 
iiet Groot-Hertogelijk gi^ondgebied, te Mondorff, heeft men de 
i)ntzaggelijke diepte van 726 êl bereikt (1). 

Provincie Namen, 

Eene enkele boring is in deze provincie beproefd; zij heeft 
plaats gehad in de gemeente Donnelfe; de werken hadden in 
1846 eene diepte bereikt van omstreeks 71 el. 

Wanneer wij thans de verschillende verkregen uitkomsten 
copsommen , zullen wij bevinden, dat van de 150 in Belgie on-
dernomcne boringen /zondei' de provincie Luik mede te rekenen) 
er 67 gelukt, 59 opgegeven, en 4 nog onderhanden zijn, te 
•weten: 

(1) Zie: Bunetins de 1'Acadcmie royale de Belgique, XIV deel, 
V, S t u k , u^ 2 , bl. 76 , en XIII deel, Iv Stuk, bl. 252. 
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PRO^aNCIEN, 

Antwerpen . . 
Brahand, . , 
Oosl-Ylaauderen 
West- Maandei'en 
Henegonvjen. . 
L u i k . . . . 
Limburg. . . 
Luxemburg . ., 
Namen . . . 

Geheel in het R k 

ARTESISCHE PUTTEN. 

Bestaande Opge-
gevene. 

Onder 
handen 
zijnde. 

> 

52 

N 
18 » 
1 7 

> 

1 » 1 

2 
12 

S 
5 

18 
1 

16 » 

1 

1 » 
1 

> 

1 
I> 
1 

67 . 59 i 
De eenige provinciën, waarin men tot hiertoe met goed gevol 

Seeft gewerkt , zijn Brahmd, Henegouwen en 'Umburg, 

Brussel, den 2 Juli j 1847. 
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REGELS IN ACHT T E NEMEN, BETREKKELIJK 

DE PLAATSING VAN KÜST LICHTEN. 

Over{jenoraen u'.t het werk vnn tic lieer Allan Slevcnsou, 
over den viiurloren van Skerrijvore. 

(TJie civil Engineer and Architect's Journal, Julij 
1848. Deel XI. bladzijden 208 cn 209.J 

1®. De meest vooruitspringende punten van eenige uitgestrekt-
heid kus t , of die waarop de schepen zicii bij zeereizen moeten 
rigten, behooren liet eerst met lichten te worden voorzien; en 
daar moeten de sterkste lichten zijn, in voege dat de zeevaarder 
ze zoo lang mogelijk, voor dat hij het land zeer nabij is ge-
raakt kunne ontwaren. 

2®. Voor zooveel zulks mag zijn overeen te brengen met het 
acht geven op do noodige onderscheiding der lichten, moeten 
draailichten van eenige soort welke noodwendig sterker zijn 
dan vaste lichten, worden aangewend op de buiten posten onder 
n®. 1 bedoeld. 

0°. Lichten van aard en aanzien geheel gelijk, behooren niet 
voor te komen op eenen minderen afstand dan ongeveer 100 
Eng. mijl (ruim 160 Ned. mijl), aan dezeirde uitgestrektheid 
kust , waarop zeeschepen zich rigten. 

4°. Onderscheiding door kleuren moet in elk geval niet an-
ders dan bij volstrekte noodzakelijkheid worden te baat genomen. 
- 5°. Vaste lichten en lichten van minder vermogen kunnen 

geredelijker worden aangewend aan zee-engten, omdat het benoo-
digde bereik van het licht in zulke standen doorgaans minder groot 
kan zijn dan aan open zee. 

I-l 
M 
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6®. In zee-lengten kan ook de onderlinge afst;uid van lichten 
van gelijk aanzien dikwerf veilig minder groot genomen worden, 
dan die welke tusschen grootere zeelichten noodig is; en er 
zijn vele gevallen, waarin de afstand van zulke gelijke lichten niet 
meer dan ruim 50 Eng. mijl (80 Ned. mijl) behoeft te bedra-
gen; terwijl er eenige bijzondere gevallen bestaan, waarbij eene 
nog geringere verwijdering der gelijke lichten voldoende is. 

7®. Lichten bestemd om reeven, banken of andere gevaar-
lijke zaken te doen vermijden, moeten, in alle gevallen, waarin 
zulks uitvoerbaar is, geplaatst worden zeewaarts van het ge-
vaarlijke voorwerp, daar liet wenschelijk is dat de zeevaarder 
met vertrouwen op het licht kunne aanzeilen. 

8®. Zuinigheid met opzigt tot de kosten van aanleg van een 
vuurtoren moet niet beletten zoodanig gebouw op het meest 
geschikte punt te plaatsen, en , als fondsen ontbreken, is het 
meestal verkieslijk de uitvoering van het werk uit te stellen tot 
€ene som is verkregen voldoende om het gebouw op de k s t e 
plaats op te rigten. 

9®. Voor zeelichten behoort de hoogte van de lantaarn boven 
zee, zoo mogelijk 200 voet Engelsch (ongeveer 61 el) niet te 

cl 

boven te gaan; en omtrent 150 voet (4-5.72) hoogte is, in bijna 
alle oms,tandigheden, ruim voldoende om het licht het benoodigde 
bereik te doen hebben. Het gebeurt dikwerf dat lichten, ge-
plaatst op hooge voorlanden, in nevel gehuld raken, en daar-
door nutteloos zijn in tijden wanneer lichten, lager geplaatst, 
zeer goed zouden hebben voldaan. 

Maar die regel kan niet altijd stiptelijk worden gevolgd, vooral 
op kusten als de Britsche, waar er zoo vele hooge vooruitste-
\ende klippen zijn, die, terwijl de daar op geplaatste lichten 
/ouden zijn blootgesteld aan het ongerief van tijd tot tijd door 
jievels te worden verduisterd of afgesneden, geheel en al het 
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gezigt zouden benemen op lichten geplaatst op het aangren-
zende lagere terrein. In dergelijke gevallen moet men er zich 
toe bepalen om, na alle plaatselijke omstandigheden zorgvuldig 
te hebben overwogen, den stand voor het licht te kiezen, welke 
voorkomt der scheepvaart het meest voordeeiig te kunnen zijn. 
Gelijk te verwachten is, loopen ten aanzien van dergelijke vraag-
stukken de gevoelens van mannen van ondervinding dikwerf 
zeer uit een, al naar gelang van de waarde die zij hechten 
aan de verschillende gegevens naar welke hunne oplossing moet 

0 

worden beproefd. 
10®. Men moet slechts zeldzaam, ten gerieve eener naburige 

haven, hoe belangrijk of invloedrijk die moge wezen, den besten 
stand voor een" zeelicht opgeven; de belangen der zeevaart, 

> 

preliik ook de welvaart der haven zelve, zullen in de meeste O m ' 

gevallen veel meer bevorderd worden door het zeelicht op te 
rigten daar waar het als zoodanig behoort geplaatst te wezen, en 
er bij te voegen zoodanige mindere huiplichten, als welke het 
kanaal, leidende tot den ingang der haven, moge vorderen. 

11". Men kan het voor eenen reqel houden, dat hoe minder 
ichten worden gebezigd om eene uitgestrektheid cust te ver-
lichten, des te beter, niet alleen wegens/zuinigheid, maaroo 
voor nuttige uitwerking. Elk licht, zonder noodzakelijkheid op-
gerigt, kan, in zekere omstandigheden, eene oorzaak van ver-
warring worden voor den zeevaarder; en als een ander licht 
in de nabijheid wordt vereischt, strekt het tot vermindering 
der middelen, die hij had om het te onderscheiden van de 
lichten, die er waren voor de oprigting. Door het noodeloos 
oprigten van eenen nieuwen lichttoren alzoo, verteert men 'slands 
geldmiddelen niet alleen, maar vermindert men de middelen tot 
onderscheiden tusschen de naburige lichten. 

% 

12^ Vei-schillen van lichten, gegrond op de naauwkeurige 

tl 
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schatting van den tijd, verloopende tusschen op elkander vol-
gende flikkeringen en inzonderheid op het meten van den duur 
van tid)erken van licht en duisternis, z in minder voldoende u i ' O 

voor de groote meerderheid der zeevaarders, en meer vatbaar 
door veranderingen in den dampkring ontsteld te worden, dan 
verschillen, berustende op hetgeen men kan noemen het eigen-
aardig voorkomen der lichten, waarin de bepaalde tijden voor 
het wederkeeren van zekere verschi nselen zoo veel van elkander O 

verschillen, dat in eene stormachtige nacht, geene zeer naauw-
veurige waarneming noodig is, om die te kunnen onderscheiden. 
Zoo, bijvoorbeeld, flikkerlichten, met tusschenpozingen van vijf 
Sekunden en draailichten van eene halve" minuut, eene minuut, 
twee minuten zijn scherper (als verschillend) gemerkt dan lichten, 
welke van elkander te onderscheiden zijn naar eene langzamer 
oploopende reeks, als bijvoorbeeld 5 , 10 , 2 0 , 40 Sekunden. 

15°. Havenlichten en plaatselijke-lichten van beperkt bereik, 
moeten doorgaans niet draaijende maar vaste lichten zijn en kun-
nen dan veilig onderscheiden worden door gekleurde middelen. 
In vele gevallen waar het oogmerk moet zijn de schepen te 
leiden tot binnen een naauw vaarwater, moeten de hoofdlichten 
tevens zoo ingerigt wezen, dat zij gemakkelijk van de naburige 
ichten te onderscheiden zijn. 

14°. Drijvende lichten, die zeer kostbaar zijn en min of meer 
onzeker, wegens hunne vatbaarheid om op hunne ankers te 

« 

drijven, behooren niet te worden gebezigd, om aan zeevaarders 
een punt waar zij wenden moeten aan te wijzen, op eene plaats 
waar eene verbinding van lichten aan den wal voldoende voor 
iet oogmerk, voor eene slechts eenigzins redelijke uitgaaf kan 

worden tot stand gebragt (1). 

(L) Wij •Yoe{jen hierbij eene uit liet werk van tien heer ALLAN 
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STEVENSON overgenoinene verfjclijking; van cle vuurLorens van Eddj) 
stone, Bellrocky en ilen door hem [jebouwden van Sherryvore. 

NAMEN. 

Hoogte 
boven de 

eerste hard 
steenlaag. 

Inhoud 

van den 

toren. 

! El. Teerl. El. 
1 Eddy stone. . 20.70 432.379 
Bellrock. . . 30.50 922.375 
Skerry vore, . 42.20 1893.891 

\litldel!i n 

I)ij i>ij 
den aanleg'. den top 

/ 

¥± El. 
8.53 4.57 

12.80 4.87 
12.80 4.57 

De hoojjten zijn die van het metselwerk. Rekent men de lanlaarns 
mede, dan zijn de torens aanmerkelijk hoogcr. Die van BellrocJ: 
bijv. lot den lop der lantaarn is hoog 35 el. 

Deze lorens slaan : 
de eerstvermelde op eene kleine rols in zee; 21000 el ongeveer 

zuid-zuid-weslwaarls van den breekwater voor den ingang van de 
haven van Plymouthy (5° 4' weslerlengle Greemctc/i en 50® 10'noor-
derbreedle); 

de ticeede op eene rols een deel uitmakende van een iiilgeslrekt 
cl 

r i f , gerakende 3.60 ongeveer onder waler, bij gewoon springlij, 
gelegen voor de monding van den Tay-zeeboezem op de Oostkust 
van Schotland (westerlengte Greemoich 2°22' noorderbreedte 56°29'); 
hel rif is zeer gevaarlijk voor de vaart op Dandee en op de havens 
aan den zeeboezem van Forth; 

de derde op eene rots met rif in zee; 3^ uur nagenoeg ten zuiden 
verwijderd van het eiland Ti ree , op de Westkust van Schotland 
f56" 20' noorderbreedte en ongeveer T westerlengte Greenwich), 

De Eddystone toren is gebouwd door den beroemden S.MEATON , 
tusschen den 5 AprU 1756 en den 16 Oclober 1759; op welken dag 
het licht er voor het eerst werd ontstoken; die van Bellrock onder 
de leiding van den heer STEVENSON , vader van den bouwmeester 
van den Sherryvore toren, lusschen den 17 Augustus 1807 en den 
1 Februarij 1811, op welken dag het licht er hel eerst heefl ge-
brand. De bouw van laatstgenoemden toren werd begonnen den 
6 Mei 1839 en voltooid in 1843; licht werd er voor hel eerst ont-
stoken den 1 Februarij 1844. 

De lorens n". 2 en 3 hebben, met alle ])ijzaken, gekost ongeveer 
n°. 2 , 720 duizend en n». 3 een millioen gulden. 

liet metselwerk van allen bestaat geheel uit , op alle vlakkfin , 
zuivèrd glad gehouwen graniet blokken en slerken Pouzzolaan mortel. 
De mortel van n®. 2 bevat eenig zand. 

De torens zijn omweiitelings-ligchamen, wier assen Ie lood slaan 
en waarvan de beschrijvende lijnen den vorm hebben aangeduid op 
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nevensgevoegde figuur voorstellende eene doorsnede van den Bellrock 
toren. 

Naar dienzelfden vorm, enrst aangewend voor den Eddystone 
toren, zijn nog eenige weinige andere zee-lichttorens op de En-
gelsche of lersche kusten gebouwd, als bijv. op de Tttskerrots 
op laalslgenoemde kust , gelegen in zee, Zuid-Oostwaarts van de 
monding der haven van Wexford, Deze toren, ook van granie t , 

el cl 

heeft eene hoogte val 36.50 boven de rots , die 3.60 boven den vloed 
Terheven is en een oppervlak heeft van ruim 84 vierkante el. Zijn 
bouw werd in 1813 begonnen. 

(Red.) 

STOOMBKMALING 

Civil Engineer and Architects Journal. October 1848, doel 

11 , bladzijden 301 en 302. 

Het volgende opstel de aaniuending van stoomkrachl 
tot droogmaking van moerassen en veenlandem (Fenlands) werd 
onlangs door den heer G i m ' voorgelezen in de vergadering 
van het Britsche Genootschap tot bevordering der wetenschap. 

Het aantal der distrikten, waar i k , met een gelukkig ge-
volg, stoomkracht tot droogmaking heb aangewend, bedraagt 
vijftien, en de hoeveelheid van het op die wijze drooggemaakte 
land bedraagt meer dan 123000 acre ( ± 30384- bunder.) 
Daartoe zijn 17 stoomtuigen gebezigd, gezamenlijk van ongeveer 
870 paardenkracht, terwijl de grootte diermachinen begrepen 
is tusschen 20 en 80 paarden-kracht. Nog ben ik belast ge-
weest met de droogmaking van het Hammerbruck distrikt, 
nabij Hamburg, — en in een ander distrikt, bij Rotterdam, 
werd een stoomtuig met machinerie en de noodige gebouwen, (1) 
naar mijne ontwerpen, opgerigt door den heer COXRAD. Er is 
veel gedaan in verscheiden der drassige gronden van Lincolnshire 
en Cambridgeshire om het water door gewone middelen af te 
voeren; en vele groote doorsnijdingen en bedijkingen zijn ge-

(1) Het stoomwerktuig te Rotterdam is geleverd door de Butterlij-
Company, welligl naar eene teekening van den heer GLYNN. — De 
gebouwen waterleidingen, en al hel daarbij behoorende zijn echter 
niet naar den heer GLYNJT, maar volgens de ontwerpen van den 
heer CONRAD gemaakt. 
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maakt ge\Yordcn; inzonderheid in de Bedford-level (1), die alleen 
ruim 121 duizend bunder Fen-land heef t , terwijl de groote 
vlakte der Fens ongeveer 273 duizend bunders bevat, thans 
rijk aan koren en vee. 

De Hollandsche Ingenieurs die aan deze droogmakerijen 
hebben gearbeid, hadden een aantal windmolens opgerigt om 
het water af te malen, als het door de sluizen niet kon wor - , 
den geloosd. Met deze werktuigen werd het land in zoo ver 
gebeterd, dat men het tot weiland geschikt kon maken, en 
het zoo ver kon bebouwen, dat het van tijd tot tijd een gewas 
van tarwe opleverde. Het water van de bovenlanden en van 
de hoogere vlakten werd opgenomen in vang- of dwarsslooten, 
die het zoo ver doenlijk wegvoerden en het ook beletten in 
den polder te loopen ;—maar gelijk dikwerf gebeurde, als de 
meeste regens vielen was er de minste wind, en de wind-
tuigen waren van geen nut op tijden dat aan hunne werking 
het meest behoefte was , en het gewas ging verloren. 

Het Fenland was in dusdanigen slechten staat, toen het 
stoomtuig aldaar werd ingevoerd, en door zijne hulp kan nu de 
landbouwer het wagen tarwe te zaaijen op deze rijke laag-vlakten, 
met meer vertrou\Yen dan op de hoogere gronden; want niet 
alleen kan het overtollige water naar verkiezing worden weg-
geschaft, maar , bij droog weder, kan water van buiten worden 
ingelaten, zoodat de landbouw, in zulke gevallen minder wis-
selvallig is dan in oorspronkelijk meer begunstigde oorden. 
Men moet echter niet uit het oog verliezen, dat daar de hoe-
veelheid regen vallende op deze in het Oosten van Ewjehml 

(1) Zie (le verhandeling over de sloomhemalinjy van polders en 
droo{;ninkerijeri, door G. SIMONS en A. GREVE, bladzijde 154, en 
vülfycnde. Level is walernas; —een vlak land, - weinig; verschillend 
v;wi een {joiniddeld peil. 

{ned.) 
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gelegen vlakten, veel geringer is dan de gemiddelde voor hel 
geheele r i jk , de kracht , vereischt om het overtollige water 
af te malea, klein is in verhouding tot de grootte der droog 
te maken oppervlakten. Immers is die verhouding zeldzaam 
grooter dan van tien paardenkracht op ruim 400 bunder, en 
in sommige gevallen is zij nog veel minder. 

Het algemeen beginsel is om het water afkomende van het 
hooger terrein, weg te voeren, en het zooveel doenlijk, middels 
de voormelde vangslooten, te beletten af te loopen naar de 
moerassen of veenlanden; zoodat alleen het hemelwater door 
werktuigelijke middelen behoeft te worden behandeld. Daar de 
hoeveelheid regen, vallende op de groote vlakte der Fens 

el 

zelden 26 duim Eng. (0.66) te boven gaat, en een twee derde 
gedeelte van die hoeveelheid door verdamping en opslorping, 
of planten groei wordt weggenomen, is het slechts in uiterste 
gevallen, dat het noodig is met werktuigen twee duim Eng. 

el 

0.031 water in de maand af te malen; hetgeen overeenkomt 
met 30.8 kan op eene vierkante el of 308 teerling el het 
bunder. Dè aangenomen eenheid van kracht (eene zoogenaamde 
paardenkracht) is 73 ned. pond (of kan water) een el hoog 
opgevoerd in eene seconde, of 1.30 teerling el water 5 el 
hoog opgebragt in eene minuut. — Derhalve zal die onderstelde 
overmaat van 308 teerling el kunnen worden opgemalen ter 

hoo?te van o.üü in — o58 minuten of oncjeveer 3 uur 
'1.^)0 

en 40 minuten. 
Indien de hoeveelheid land is 300 bunder Feu- of moeras-

<ïrond en al de boven-wateren zijn afgedamd en uitgesloot, 
zal , naar de voorgaande raming, het overtollige daarop val-
lende hemelwater bedragen nagenoeg 23400 teerling el. Een 
stoomtuig van tien paardenkracht zal die hoeveelheid water drie 
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hoog kunnen opmalen in . j Q ^ g Q ^ gQ = ± 282 u u r , of 

in minder dan 24 dagen van 12 uur werkens; en deze r e -
kening is door mijne praktijk volkomen gestaafd. 

De regen voor eene maand te rekenen, kan vallen in weinige 
dagen; maar dan zal de grond er een groot gedeelte van op-
slorpen , terwijl de slooten een vermogen moeten hebben groot 
genoeg om het hemelwater op te nemen en te bevatten naar 
mate het valt; buitendien, in nood, kan men het stoomtuig 
2 0 , in stede van 12 uren in het etmaal doen werken , lot 
het gevaar geweken is. — In den regel heb ik de hoofdvaarten 
ongeveer 2 .50 diep doen graven, en zoo wijd als noodig scheen, 
opdat ze het vereischte vermogen zouden hebben om het r e -
genwater op te nemen, en het aan het maalstoomtuig toe te 
voeren. In eenige gevallen voor uitgestrekte distrikten of polders 
van zeer groote lengte, heb ik het noodig bevonden de slooten 
wat dieper te doen maken. 

In al de gevallen waar het mij nuttig toescheen stoom-
kracht aan te wenden, heb ik schepraderen gebezigd om het 
water op te malen. Deze schepraderen komen eenigzins overeen 
met het onderslagrad van een' watermolen; doch in stede van 
door den stoot van het water te worden gedreven, worflen 
zij gebruikt om het waler op te voeren en in beweging 
gehouden door stoomkracht. De schoepen der schepraderen 
zijn van hout en gemaakt om te werken in eene kuip van 

el 
metselwerk; zij worden doorgaans 5 voet (Eng.) (1.52) lang 

el ^ 

gemaakt, dat i s , zij tasten 1.52 diep, en hare breedte, of 
V 

waterpasse afmeting verandert naar de kracht van het stoom-
tuig en de hoeveelheid water, die opgemalen moet worden — 
van 20 duim (Eng.) (0.508) tot 5 voet (Eng.) ( l .ök i ) . De 
kuip is in gemeenschap aan liet beneden einde met de hoofd-

99 
/ 

vaart; — aan het boveneinde met de rivier (hel water, waarop 
uitgemalcn wordt), terwijl het rivierwater wordt gekeerd door 
een paar puntdeuren, soortgelijk aan de sasdeuren op een kanaal, 
en die van zelf sluiten als de machine ophoudt te werken. De 
raderen zelf zijn van gegoten ijzer, uit verschillende stukken, 
tot gemakkelijk vervoer. De schoepen zijn vereenigd met het 
.<ïe2:oten i'zeren s^edeelte van het rad, door middel van eiken houten O ö J ö 
stijlen (starts), ingelaten in sponningen gegoten in den omtre 
van het rad om ze te ontvangen. Op het rad zijn gevast ge-
tande ijzeren cirkels, waarin een rondsel, bevestigd op de 
kruk-as van het stoomtuig, grijpt. 

Als de waterstand op de rivier of ailei- of ringvaart niet veel 
verandert, is het voldoende het rad slechts met eene enkele 
snelheid te doen werken; doch als er tij is op de rivier, is het 
wenscheliik twee snelheden of arbeids-krachten voor het rad te tj 

stellen; de eene aan te wenden bij laag water, de andere meer 
vermogende tegen het wassend water. Maar, in de meeste ge-
vallen, is het niet noodig het water meer dan 4 of 5 voet (Eng.) 

el cl 

(1.22 tot 1.52) boven het oppervlak van het droog te malen 
land op te voeren, en dit zelfs is dan alleen noodzakelijk, 
wanneer de rivieren gezwollen zijn, ten gevolge van langdu-
rige regens of veel afkomend opperwater. Als tij invloec 
heeft op den waterstand der rivier, kan eene natuurlijkewater-
loozing plaats hebben; doch alleen gedurende een gedeelte der 
eb, en ook dan heeft die loozing werktuigelijke hulp noodig, 
in geval van aanhoudende regens. 

cl 

Ik heb gezegd dat de hoofdvaarten, in den regel, 2 .50 diep 
zijn gegraven of in grootere polders wat dieper, in dier voege 

el 

dat hel water nimmer hooger kunne rijzen dan tot 0.61 of 
el 

hoogstens 0.45 beneden het oppervlak van den grond, en dat 
el 

de schoenen van het rad 5 voet Enir. (1.52) diep tasten, een 

\ 

r 

-

•• r 
« 

: i 
.. .] 

9 
' ' L • I 

• i f 

ia 
(r 

. . > 

' I, 

• V 



V 

, , J 

I 

! 
V 

• I 

' i 

ii 
. f 

t 

I 
* 
T 

r; 
li M • t 

:t 

!( 

il 
i • 
• • W 
i i 
I • 

It M 
tl 
«I M 

rt 

i 
t 

• • !l 
• I 

100 
ei 

voel (0.505) vrij latende onder de uiterste tasting, zoodat heC 
water ongehinderd kan toevloeijen; waarbij dan nog gerekend 
is op tijdelijke stremming door onkruid in de hoofdvaart, welke 
als zij ruim genoeg en van geschikten vorm is, het water naar 

el 

het stoomtuig kan afvoeren, met een verhang van 0.04-75 op 
cl 

de 1000 el. Onderstelt dan dat het rad 5 voet Eng. (1.52) diep 
tast in de hoofdvaart, en dat het water in de rivier, waarop 

el 

wordt uitgemalen ligt 5 voet Eng. (1.32) boven dat in die vaart, 
el 

dan wordt het rad gezegd te hebben 10 voet (5.04-) diepte van 
tasting en hoogte van opmaling (head and dip) en zou dan 2 8 

el cl 

lot 50 voet Eng. (8.55 tot 9.14) middellijn moeten hebben. 
cl 

Ik heb het uitvoerbaar bevonden het water 10 voet (5.04) hoog 
cl 

op te malen, bij eene diepte van tasting van 5 voet (1.52), 
el 

dat is 15 voet (4.56) diepte van tasting en hoogte van opmaling, 
cl 

met een rad van 55 voet Eng. (10.67) middellijn; maar voor 
een ander zeer onlangs opgerigt werktuig, heb ik het rad van 

cl 

40 voet (12.20) middellijn gemaakt. Het stoomtuig, hetwelk dat 
rad drijft is van 80 paardenkracht, en gelegen op de Tien-mijlbank 
nabij Litlleport, in het eiland van Elij, 

De grootste hoeveelheid water door een enkel werktuig op-
gemalen , is van Deeping Fcn, • nabij Spalding. Deze Fen is 
groot ruim 25000 acre (10117 bunder) en wordt bemalen door 
twee stoomtuigen, het een van 80 , hel ander van 60 paarden-
kracht. Het stoomtuig van 80 paarden heeft een rad van 2 8 

el 

voet Eng. (8.55) middellijn, met schoepen, metende S'/s op 
cl cl 

5 voet (1.67 op 1.52) , en bewegende met eene gemiddelde 
cl 

snelheid van 6 voet (1.85) de secunde. Zoo is dan de door-
snede van aanvoer of stroom, als het rad zijne volle diepte van 

cl 

lasting heeft, 27Vo vierkante voet (2.554 vierkant) en de hoe-
• 

veelheid water in eene secunde opgemalen, bedraagt 165 teerling 

U)l 

v^el (4.67 teerliiig cl) of ongeveer 16.700 teerling el water in 
een uur. Die beide stoomtuigen werden in 1825 opgerigt; vroe-
ger werd het distrikt, in half bebouwden staat gehouden met 
'jchulp van 44 windmolens, terwijl in sommige lijden het land 
geheel onder water raakte. Nu wordt er voortreffelijke tarwe 
geteeld cn het brengt van 29 tot 55 mud het bunder op. In 
verscheidene distrikten werd het land gekocht tegen een prijs van 
nabij 5 tot 6 honderd gulden het bunder, door hen die de ge-
volgen der verbetering voorzagen, en die het nu zouden kunnen 
verknopen voor 15 tot 21 honderd gulden het bunder. Deze ver-
meerdering van waarde is voortgevloeid, niet alleen hier uit dat 
het land bevrijd is geworden van de schadelijke werking van het 
water, maar van het verbeterde stelsel van landbouw, hetwelk 
de boeren daarom hebben kunnen aannemen. 

De Fen of veenlanden van Cambridgeshire en in een gedeelte 
der naburige provinciën, bestaan uit een laag rijke zwarte aarde 

el 

van ontbonden plantenstoffen, doorgaans van 6 tot 10 voet (1.82 tot 
el 

5.03) dik, hoezeer op sommige punten veel dikker, onrustende 
op een bed blaauwe aarde (gault), bevattende klei, kalk en 
zand. Toen de stoombemaling het eerst werd ingevoerd, was 
het de gewoonte het land af te schillen en het afschilsel te ver-
branden; dan raapzaad er op te zaaijen en schapen op het groene 
gewas te weiden, waarna tarwe gebouwd werd. De tarwe op 
dit land had een' langen zwakken steel, gemakkelijk te buigen 
en te breken, dragende aren van gering gehalte, en hebbende 
slechts een zwak en onzeker vat door zijn wortel in den zwarten 
iïTond. In lateren ti d echter dat de scheikunde een helder licht Jj d 
begon te spreiden over de verrigtingen van den landbouw, is 
het gewoonte geweest op onderlinge gelijke afstanden regelmatig 
putten te graven, door de bovenlaag heen, en door die putten 
de blaauwe aarde op te halen, welke dan als mest over het opper-
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vlak wordt verspreid. Hierdoor nemen de stroohalmen meerdere 
dezelaarde tot zich, worden steviger, sterker en niet zoo lang 

als vroeger, en de plant draagt langere wigliger aren, terwijl 
j e t mengsel van klei een beter vat oplevert voor hare wortels, 
waardoor het gewas minder vatbaar is door wind en regen te 
worden gelegd, terwijl de opbrengst even -weelderig als over-
vloedig is (1). 

(1) De korte vermelding dezer Engelschestoom-bemalrn^jerü, voor-
komende in hel boven aangehaalde werk van de heeren SIMONS en 
GREVE, eindigL aldus: 

«Uil de Engelsche voorheelden is niets Ie leeren, dan de niillig-
»heid van heL middel, waardoor allijd het .overtollige water kan 
»worden weggeschaft, dewijl zelfs eene gebrekkige toepassing de 
»meest wenschelijke gevolgen heeft gehad. De windmolens zijn ge-
»sloopl of verlaten en de landerijen zijn merkelijk in prijs gestegen, 
üin sommige distrikten zelfs' lot het dubbel der vroegere waarde. 

»Deze gunslige uitkomst is verkregen, niettegenstaande de eerste 
»uilgaven voor de oprigting der stoomtuigen en de aanzienlijke kosten 
»jaarlijks te besteden aan de brandstof bij machines, die veel ver-
aslinden , in eene streek, waar de steenkolen nagenoeg zoo duurzijii 
>als hier te lande.» 

Dit werk is van 1844. (Jleil) 

!0 

S E A Ü R E G A R D ' S G E O C T R O O I J E H R D S T O O M W ^ E R K T Ü I G . 

Overgenomen uit vthe Mechanics Magazinen, voor Oclober 1848. 

Deel 49, bladzijden 411, 412 en 413. 

Den 11 Julij 11. werd een Engelsch octrooi verleend aan 
den heer BEAUREGARD voor «verbeteringen in de voortbrenging 
van stoom, en in de middelen om van stoomtuigen kracht te 
verkrijgen.» De beschrijving van het octrooi zal waarschijnlijk 
niet voor 11 Januarij 1849 worden geregistreerd (enrolled); 
inmiddels ontleenen wij aan het dagblad la Presse, de volgende 
beschrijving der uitvinding. De proeven van den heer BOUTIGNY, 

\vaarop de uitvinding ru s t , zijn het eerst in dit land {Engeland) 
bekend gemaakt in het nummer van dit tijdschrift van den 15 
Julij 1843 , bladzijde 1 2 , en werd haar later daarin eene 
voorname plaats ingeruimd, in de vernuftige bespiegehngen van 
onzen geachten correspondent «A. H.» over «De aanwending van 
warmte als beweegmiddel.'» (Jlechanics magazine, deel 47) 
Red. Mech. Magazine. 

De spheroidaal-staat, welken druppels water , geplaatst op 
oen boven een' zekeren graad verhit metaal-oppervlak, aan-
nemen, is eene wel bekende daadzaak. — Over het hoofd 
gezien , of althans van weinige beteekenis geacht, door de wijs-
gceren der vorige eeuw, w'ordt dat verschijnsel in de handen 
van den heer BOUTIGNY eene omstandigheid van zeer overwe-
gend belang en geeft aanleiding tot de zonderlingste proeven 
van onzen li jd, doet onoverkomelijke bezwaren rijzen tegen de 
aangenomen eer der warmte, stelt de meest gevorderde we-

t 

tenschap in het ongelijk , brengt de bijeenverzamehng van grond-

I 
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Stoffen cener nieuwe leer te weeg; levert de eenige redelgke 
verklaring van dat onverwachte springen van stoomketels, het-
welk heinde en ver schrik verspreidt; en belooft eindelijk, 
in de koene verbeelding van den uitvinder, den sleutel te 
zullen verschaffen tot de ondoordringbare geheimen der vor-
ming van werelden. 

Wij zullen het nu niet ondernemen al die wonderen te be-
schrijven. .Wij zullen onze lezers niet uitleggen hoe de heer 
BOUTIGNY in staat is geweest ijs te maken, in het midden 
van een' ml-gloeijend heet gemaakte kroes van platina; h o e , 
nog veel verder gaande, de beroemde FAR.\ÜAY, het voetspoor 
volgende van den nederigen apotheker van Evreux, er in ge-
slaagd i s , door de grepen .zijner verbazende kunst , kwik te 
doen bevriezen in datzelfde middenpunt van hitte, eene der 
sterkste, die men kent. Wij zullen niet omstandig verhalen , 
100 wij zagen, dat een groote bol van wit-gloeijend zilver, 

gedurende een' geruimen tijd zijn lichtglans bleef behouden, 
gedompeld in eene massa water , dat, als ware het, zich eer-
biedig van den bol afzonderde, en hem tot een tegen de koude 
beschermend omhulsel diende. Wij zuilen evenmin opnoemen 
de schoone en talrijke wetten, die zich door jaren van studie 
en diepe navorsching aan den heer BOL'TIGXY openbaarden, cn 
die hij in eenen duidelijken vorm heeft uitgesproken. — 
wenschen slechts de aandacht onzer lezei^ te vestigen op de 

m 

volgende merkwaardige feilen: 
1®. Water in geringe hoeveelheid geworpen op een wit-

gloeijend oppervlak, maakt hot niet na t , raakt het niel a a n , 
verdampt niet dadelijk; maar in zich als het ware gekeerd, 
neemt het een' bolvormigcn, of wat de heer BOUTIGNY noeml, 
een' spheroidaal-slaat aan, blijft dan hangende op eenen zeer 

i 

deinen afstand boven het gloeijende oppervlak, en wordt voorts 

zèer langzaam in stoom veranderd, vijftig maal langzamer dan 
door kooken zou plaats hebben. 

2®. Al die verschijnselen komen voor, wanneer het oppervlak 
van het water de temperatuur 200® (honderddeelig) bereikt, 
en houden stand tot zij daalt beneden 142° (H); dan maakt 
het water het oppervlak na t , en wordt het eensklaps in damp 
veranderd, even ras en overvloedig als met buskruid geschiedt 
als het ontstoken wordt. Voor alle andere vloeistoffen is de 
warmtegraad, die vereischt wordt ter voortbrenging van dat 
verschijnsel, zoo veel lager , als het kookpunt der vloeistof 
hooger is dan dat van water. 

3°. Water in den spheroidaal-staat, en dan zelfs als het 
gesteld is op een wit gloeijend oppervlak, bereikt niet de tem-
peratuur 100® (H), maar blijft onveranderlijk op ongeveer 96®3 (H). 

Deze zijn de grondfeiten , bewezen door den heer BOÜTIGNY, 

en die, op eene hoogst schrandere wijze begrepen door onzen 
jeugdigen Ingenieur (den heer TESTÜD DE BEAÜREGARD) hem tot 
ziine tegenwoordige schitterende ontdekking hebben geleid. Wi j 
zullen eerst kortelijk beschrijven het bewonderenswaardige werk-
tuig hetwelk wij eenige dagen geleden zagen werken, en 
daarna de vele daaraan verbonden voordeden opgeven. 

De lezer plaatse zich in gedachte voor eenen keuken-kagchel. 
Regts is een voortbrenger (generator), eene soort van onbreek-
bare Papiniaansche pot , gedompeld in een mariabad, — 
van water maar van gesmolten lood, ter temperatuur van on-
geveer 500® (H) (1). De bodem van den voortbrenger is van 
Platina en gevormd tot eene reeks van holle halve bollen. Eene 

niel 

(1) Het smeltpunt van lood is volgens R Ü D B E R G 3 2 5 % volgens 
K U P F E R 334« FH. J ; zoodat die van hel mariabad hooger moest 
zijn, dan hier is opgegeven; helgeen ook uil het later vcimelde om-
trent de spanning van den stoom schijnt te mogen worden afgeleid. 

(Red,) 
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kleine voedingpoinp is geplaatst achter den kagchel, ongeveer 
tegen over zijn midden, en werpt bij eiken zuigerslag eene ge-
ringe hoeveelheid water (stel k ^vigtje [gramme voor een werk-
tuig van twee paardenkracht) in de holten der halve bollen; 
het water gaat dan over in den sphoroidaal-staat en voorts in 

9 

stoom. De stoom eens uit het water ontlaten, deelt in de zeer 
groote hitte van den voortbrenger. De eensklapsche rijzing van 
temperatuur des slooms uit zich zelve voortgebragt, zonder op-
slurping van schuilende warmte, weegt meer dan honderdvoud 
op tegen zijne langzame voortbrenging, door de zeer aanmer-
merkelijke vermeerdering van spanning. — 
d e p , geplaalst in het midden van den" voortbrenger, geeft 

4 

een vrijen doortogt aan de overtollige dampen. — Wij zullen 
hierna zien, dat het barsten van zulke voortbrengers, leer-
stellig en praktisch onmogelijk is te noemen. 

Een veiligheids-

Na verloop van eenige dagen zal een vast stoomwerktuig, 
voorzien van eenen dusdanigen voortbrenger , werkzaam zijn 
in eene der grootste ijzer-gieterijen in België. — Eene loco-

p 

motief naar hetzelfde beginsel is in aanbouw; — en door de zorg 
van den kapitein CUAMIER zal.een stoomtuig van 400 paarden-
kracht , volgens dit beginsel gebouwd, worden gesteld in een 
der grootste zee-stoomschepen. 

Keeren wij tot onze beschrijving weder. Naar male de stoom 
den voortbrenger vult , wordt hij door eene stoompijp geleid 
tot onder den zuiger van een' slingerenden cilinder. Maar in 
stede van den stoom te laten ontsnappen, nadat de zuiger den slag 
heeft volbragt, gelijk gebruikelijk is bij stoomtuigen van hooge 
drukking, laat de heer BEAUREGARD hem 2:aan door een koe-

iOT 

slang, omwoeld met nat laken, waarin hij gedeeltelijk verdikt 
wordl , waarna men den overgebleven stoom, volgens eene 
nieuwe methode volkomen in water doet overgaan. — Tegen 

de achterzijde van het fornuis is een cihnder geplaatst, waarin, 
eens vooral, een luchtledig wordt verkregen op de nagemelde 
wijze. De cilinder is gesloten met een slop, eindigende in eene 
roede van metaal; deze roede wordt in luijngeesl gedompeld, 
dan aangestoken; voorts in den cilinder geplaatst, terwijl men 
de slikstofgaz (1) der lucht laat wegvloeijen door eene kraan, 
die dan gesloten wordt , waardoor een luchtledig verkregen is. 
Do drukking van den dampkring op den stop houdt de opening 
digt gesloten, en het luchtledig dat niets kost , wordt onder-
houden om de navolgende redenen. De stoom, die aan ver-
dikking in de koelslang ontsnapt i s , wordt geleid naar den 
ci inder, door eene pijp, maar ook door eenen tweeden cilinder 
gevuld met zout zure kalk welke zelfstandigheid den stoom 
opneemt, en niet toelaat dat hij in den eersten cilinder kome, 
zijnde de bestemming van het luchtledig hierin slechts om den 
vereischten trek of togt te veroorzaken. 

Uit de voorgaande beschrijving kan men nagaan dat de stoom 
volkomen verdikt wordt , en is er dan niets, wat een tweede 
ontlating van stoom en derhalve een nieuwen zuigerslag in den 

I 

weg zoude staan. 
A h ! leefde de oude NEWCOMEN nog , van wiens denkbeelden 

nopens verdikking dit slechts de verwezenlijking i s , dan zou 
hij in zijn vuist lagchcn (rirait dans sa barbe) en zegevierend 
een blik wierpen op de W A T T S en de W^OOLFS, en een lied der 
overwinning aanheffen. 

( I j Dit is niet duidelijk. De omschrijving betrekkelijk het octrooi 
hopen wij later te zullen kunnen mededeelen. Daaruit zal misschien 
kunnen blijken, hoe het met dit luclitledig gesteld is. [lied.) 

f ftti rr 



• . . ' V v ' ' f •• 

108 

En echter is dit niet alles; eene andere zwarigheid moest 
overwonnen, een ander verlies voorkomen worden. — De stoom 
kan in de koelslang worden verdikt slechts onder de voor-
waarde buiten eene hoeveelheid water te verdampen, gelijk 
aan die voortkomende van de verdikking; — zoodat wat aan 
de eene zijde gewonnen aan de andere verloren wordt. Om 
dezen stoom te benuttigen brengt de heer BEAUREG.\RD dien, 
door middel van eenen togt of luchtstroom naar het fornuis van 
den voortbrenger, waar de hitte den stoom ontbindt en veran-
dert in waterstofgaz en kool-oxide (1) (carbonic-o.xide) twee ver-
brandbare gassen, welke, terwijl zij verbranden , zich, zoo te 
zeggen, veranderen eerst in hitte, — dan'in damp en eindelijk 

— Het verlies bestaat dan niet meer of wordt aan-in kracht. 
merkelijk verminderd, en het werktuig is in zijn geheel zoo 
volmaakt, als eenig menschenwerk zijn kan. 

De voornaamste kenmerkende eigenschappen van dit werktuig 
zijn de navolgende: 

1®. Het water vallende in kleine hoeveelheden in de halve 
bolvormige holten in den voortbrenger, gaat over in den sphe-
roidaal-staat, voorts zeer langzaam in stoom van hooge dru 
d n g , terwijl de traagheid der voortbrenging ruimschoots wordt 
opgewogen door eene overmaat van spanning, voldoende om 
tuigen van het grootste vermogen te doen werken. 

2®. De op die wijze voortgebragte stoom komt onder den zuiger 
en drijft hem opwaarts. Na den slag geraakt de stoom, terwijl 
de zuiger daalt, in eene koelslang, waar hij door aanraking met 
een verkoelend oppervlak gedeeltelijk verdikt wordt. 

Wat overblijft van den stoom wordt weggetrokken naar 
den luchtledig-cilinder, en onderweg opgeslurpt door den zout 

dient. 

f 

li' 
[I) m i duidelijk. 
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zure kalk , welke stof weer levendig gemaakt kan worden door 
eene eenvoudige en kostelooze behandeling, namelijk door haar 
bloot te stellen, gedurende eenen genoegzaam langen t i jd , aan 

t 

de hitte van het fornuis. 
4®. De stoom, voortgebragt op het buiten-oppervlak der koel-

slang, wordt gevoerd naar het fornuis, tot welks voeding hij 
— En hiermede is dc kring der verrigtingen gesloten. 

Het eenige werkelijke. verlies, dat daarbij plaats heeft, is dat 
van de warmte, uitgestraald door de wanden der fornuizen, 
welke de heer BEAUREGARD voorstelt door eene verbinding van 

* 

terugkaatsende oppervlakken bij een te verzamelen, tot elk ge-
f 

bruik, waarvoor zij op eene nuttige wijze zou kunnen worden 
gebezigd. 

Het bewonderenswaardige werktuig, dat wij gedurende één 
uur zagen werken, neemt naauwelijks eene ruimte in van eene 
halve teerling el, terwijl de stoomvoortbrenger, welke in gewone 
werktuigen (van dezelfde kracht?) eene ruimte van achttien hon-
derd teerhng palm beslaat, slechts 1/500 gedeelte van die ruimte 
inneemt, en echter was het vermogen, als berekend door den 
uitvinder, er een van twee paardenkracht, en de spanning van 
den stoom kon zonder gevaar worden gebragt van eene van één 
tot eene van zes dampkringen. 

Deze verbazende uitkomsten worden verkregen met eene kleinste 
hoeveelheid steenkolen en al diegenen, welke de proef bijwoonden, 
waren het eens, dat de uitkomsten in strijd zijn met vele oude 
theorien en axiomen. 

Wi j zullen dit opstel besluiten met eene beknopte.aanwijzing 
van de onbetwistbare voordeden van het werktuig. 

1°. In het oude stoomtuig is er eene stralende oppervlakte 
van aanmerkelijke grootte, en bijgevolg een groot verlies aan 
warmte. In het nieuwe is die oppervlakte verminderd in de ver-
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houding van 100 tot 1 ; de stookplaats of fournuis is klein en 
het verlies aan warmte onmerkbaar. 

t 

In het oude werktuig wordt de stoom voortgebragt op 
120^(H.j(op zee 105°) (H.) met eene zeer geringe drukking hoog-
tens, en vermogend om eene dynamische werking van ongeveer 5 
uit te oefenen. In het nieuwe wordt de stoom voortgebragt op 95° 
6 (H.); zijne spanning is van 200 dampkringen (1), en zonder 
gevaar, en de dynamische werking bedraagt ten minste 14. 

5°. In de oude machine van lage drukking was de verdikking 
des stooms slechts eene gedeeltelijke, en een aanzienlij «v ge-
deelte van het vermogen werd aangewend om den wederstand 
van den gebruikten stoom te overwinnen. In het nieuwe is de 
verdikking eene bijna volkomene, en wordt er bestendig een 
maximum van nuttige werking verkregen. 

4°. Bij de oude werktuigen is het voedingwater met zouten 
bezwangerd. Tot de verdikking is het noodig eene zeer groote 
hoeveelheid water te gebruiken, zoodat men dikwerf genoopt is, 
met groot verlies, water op 100° (H.) af te blazen, wijl het te 
veel met zouten gevuld is. In het nieuwe wordt de voortbren-
ging gevoed met gedistilleerd water. De verdikking wordt be-
werkstelligd , zonder eenige meerdere bijvoeging van water. Het 
is nimmer noodig het water te vernieuwen, hetwelk door de 
machine loopende, er leven aan geeft , dewijl dit water, afwis-
selend verdampt en verdikt, van zelf weder te voorschijn komt, 
overvloedig en zuiver. (2) 

(1) Volgens (le lafels voorkomende in GEULFR'S Phislkalisches 
"Worlebuch zou deze spanning overeenkomen niet eene warmte van 
ongeveer 409' (H. ) , dat is van minstens 74» (IL) boven het smelt-
punt van ' t lood . 

(Red.) 
(2) Iels waler zal toch wel bij de verdikking door den zoutzure 

kalk verloren i-aken? 
(Red,) 

3°. In het oude werktuig is verlies van tijd door stoppen , 
verlies vao geld. De locomotieven moeten dikwerf den stoom af-
blazen , die veel geld heeft gekost, doch welken zij niet langer 
zonder gevaar, zouden kunnen blijven houden. In het nieuwe 
stoomtuig is er ninnner eene massa water lang te voren verhit, 

I 

geene onstuimige voortbrenging of ophooping'van den stoom, 
I geene brandstof nutteloos verbruikt, in afwachting eener reis, 

men behoeft slechts eene geringe hoeveelheid lood in vloeibaren 
staat te houden. 
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NIEUWE SOORT VAN WAGENS VOOR HET VERVOER 

VAN VEE OVER SPOORWEGEN. 

11 

AANVOER VAN WATER DOOR DEN NIEUWEN 

RÜOÜEN ZANDSTEEN. 

{^eta Red Sandstene.) 
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Het doel van den uitvinder is, om de mest en urine van 
het vee gedurende het vervoer over den spoorweg te ver -
zamelen. Nieuwe wagens voorziet men daartoe van een' open 
bodem, bestaande uit dwarsstangen van gegalvaniseerd gietijzer, 
die ligt geribd zijn, (opdat het vee met zekerheid daarop staan 
kunne); onder dezen open bodem is een bak aangebragt, welke 
de doorloopende mest en urine opneemt, en met eene kraan 
voorzien is, waardoor het opgenomene op de stations kan afloopen. 

Wil men de gewone beestenwagens tot dit doel inrigten, zoo 
kan men den bodem eenvoudig met gegalvaniseerd dun plaatijzer 
beleggen, met een opstaanden rand van 3 a 8 Ned. duim, en 
kan men hierover eene tweeden open bodem aanbrengen, om 
aldus eene bak te verkrijgen, waarin de mest en urine kan 
afstroomen. 

Voor schapen en varkens kan men den bodem het best uit 
gegalvaniseerde ijzeren platen vervaardigen, die met vele gaten 
doorboord en sterk genoeg zijn om het gewigt zonder verdere 
ondersteuning te kunnen dragen. 

[Polyteclimsches Journal VON DINGLER, "pag. 24-1.) 

Overii;enomen uil uthe Civil Emjineer and Architects 
Journal)} DecemlxT 1848. 

Wij zien uit den Manchester Gnardian dat het hoofd van het ge-
meen te-bestuur (Mayor) van die plaats, en verschillende leden 
van den' Raad, op verzoek van de bestuurders van de Manchester 

9 
en Salford waterwerk-maatschappij, onlangs de werken van die 
maatschappij te Gorton hebben bezocht, ten einde getuige te zijn 
van den goeden uitslag, waarmede de schacht of buis door den 
nieuwen rooden zandsteen gezonken is. Na eene bezigtiging van 
het reservoir, bezochten zij het voornaamste en opmerkingswaar-

« 

•digste voorwerp, het prachtige en krachtige Cornwalsche werktuig, 
hetwelk juist door de maatschappij was opgerigt, en hetwelk in 
het werk gezet was, ten einde zijn groot vermogen te doen blij-
ken, om een groote hoeveelheid water op te pompen, verkregen 
door de inzinking door den rooden zandsteen ter diepte van 70 
yards (65 Ned. el.) 

Het water wordt van de hoofdbuis aangevuld door middel van 
galerijen, dienende als inwendige en onderaardsche reservoirs. 
De hoeveelheid water welke aldus door het werktuig wordt op-

ebragt, wordt geschat op ongeveer 2 ,000,000 gallons (9,080,000 
!N'ed. kan) per dag, eene hoeveelheid die de verwachtingen der 
maatschappij verre te boven gaat. 
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KEIZIGlüaS LOCO.^IOTU:VEi\ VOOR ZlJfïAKKKI^. 

Overgenoincn nil «/Af? Cicil Engencer and Architect Journal,» 
Dec. 1848, bl. 381. 

Op Woensdag den '15- Nov. 11., zijn er verscheidene proeft 
ritten gemaakt. Op den VFcs/Lö«iö/ispoorweg, met eene kleine-
personen rijtuig-machine {passenger Caniage Engine)^ . 
the Fairfield, die voor eenen der zijtakken van den Bristol en 
Exeter spoorweg gemaakt is. De machine, tender en rijtuig, 
gemaakt door den heer AD.\MS, Fairfield-WorIcs, Bow , z\ln 

aan elkander verbonden op hetzelfde draagraam, en wegen, met 
coke en water, ongeveer 10 ton (10,000 Ned. pond.) Het doel 
dat men tracht te bereiken, is eene bezuiniging in de uitgaven 

•r « 

voor zijtakken, en ligtere rails met ligtere machines, in de ver-
schillende districten van den omtrek in tc voeren. 

t 

De machine met het rijtuig heeft zes wielen. Onder de 
machine zelve zijn maar twee v>ie!en, namelijk do drijfwielen, 
welke vóóraan geplaatst zijn. Zij is aan het rijtuig vastgemaakt 
door lange zijplaten, welke aan elkander geschroefd en door 
bouten en schroeven aan een dwars-draagraam verbonden zijn, 

4 

zoo dat het geheel bij de werking op één draagraam loopt. De 
machine heeft een' opstaanden ketel, even als de kleine22cwt. 
(2464 Ned. pond) zware express-machine, toebehoorendc aan 
den heer SAMUEL, den resident-ingeuieur van den Eastern Counties 
spoorweg. De ketel heeft loO verwarmings-buizen van IV2 Eng-

el el 

duim (0 0573) middellijn buitenwerks, en 4 Eng. voet (1.20) 
el 

lang. De vuurkast is 27« Eng. voet (0.73) bij 2 Eng. voet 
el 

(0.60). De middellijn van de drijlwielen die ongeveer 5 ton 
cl 

(5000 Ned. pond) dragen, is 472 Eng. voet(1.53); de cilinder 
el " el 

heeft 8 . E n g . duim fO.20) middellijn en 12 Eng. duim (0.50) 
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PAiigerslag. De machine werkt met eene drukking van ongeveer 
100 Eng. pond. (43 Ned. pond) en hot verbruik van coke wordt 
berekend op 10 Eng. pond. (4.3 Ned. pd.) per Eng. mijl 
(1609 Ned, el). Vóór de drijfwielen bevindt zich de waterbak, 
welke 220 gallons (998.50 Ned. kan) water inhoud. De coke 
wordt medegevoerd in eene kist, welke op het rijtuig is vastge-
niaakt. Het rijtuig is zamengesteld uit twee klassen, waarin 
zittingen voor 16 eerste klasse en 52 tweede klasse reizigers; 
maar met eene kleine verandering kunnen dezelfde verdeelingen 
voor 60 personen gemaakt worden. 

De cilinders van de machine hebben gemeenschap met de 
as, door middel van eene tussclKïnkoinende kruk. Deze is door 
zijstangen met de as vereenigd. ' De achter en middelwielen 
oopeü los op hunne assen, en de assen loopen mede-los in hunne 

kommen. De proefritten zijn onder zeer nadeelige omstandigheden 
gedaan. Het was eene nieuwe machine, welke nog stijf liep en 
de ketel was vuil. Niet dan na drie of vier dagen kon de pruiming 
{yriming) genoeg-zaam belet worden, om eene elïective werkings-
drukking in de cylinders te verkrijgen. Met deze nadeelen had 
de kleine machine met het rijtuig echter eene snelheid van 24 Eng. 
mijl (ruim 58 Ned, mijl) in een u u r , rijzende op eene helling 
van 1 op 1 0 0 , en 41 Eng. mijl (ruim 63 Ned. mijl) in een 
uur over dezelfde helling nederdalende. Ongeveer 50 personen 
waren gedurende deze proefritten in het rijtuig en op de machine. 
Een ander van deze rijtuig-machines is in aanbouw voor den 
Easleni Counties spoorweg. De ketel is eene gewone waterpasse, 
irmnen weinige dagen zal de Fairfield zonder twijfel in werking 
zi n. Er zullen alsdan meerdere proefritten met die machine 

il 

genomen worden, wanneer men in staat zal zijn een gevoelen 
over haren spoed en hare kracht op te geven. {Herald). 
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^lEU'W KLKCTIUEK LIGHT. 

Overgenomen uit «the Civil Engineer and Architect Journafyr. 
4 

Dec. 1848 bl. 379. 

Op 3en 18 November 11. is er eene proef genomen op den Greaf 
Western spoorweg, ten einde de sterkte te onderzoeken van de-
nieuwe soort van licht, dat door de electriciteit wordt voortgebragt, 
voornamelijk met oogmerk na te gaan of dat licht toepasselijk zou 
zijn bij spoorwegtreinen. 

Het licht wordt voortgebragl door een- toestel uitgevonden 
door den heer LE MOTTE, een Franschman, die zich verscheiden 
jaren in Rusland met electrische proeven heeft bezig gehouden, 
en wiens ontdekkingen in dat gedeelte bij de w^etenschappe-
iijke wereld bekend zijn. Tegen half. zeven uur werd eene platte 
wagen (truck) gehecht achter het laatste rijtuig van den trein, 
die nabij Paddigton afr i jdt , waarop een vierkante houten kasi: 
geplaatst was , ongeveer zoo groot als een schilderhuis doch niet 
van denzelfden vorm, waarom heen eene galvanische batterij van 
omstreeks 60 tot 70 potjes gesteld was. Het licht werd binnen 
de kast voortgebragt, en de stralen werden verzameld en ver-
sterkt door middel van een sterken reflector, en door eene daartoe 
dienende opcnini^, uit^'claten. 

Met de voortbrenging van het lic Vi werd aangevangen vóór 
dat de trein Paddigfon yevWd, wanneer eene verblindende glans 
dit geheele uitgeslrekte station vervulde, welke het groot aantal 
gaslampen volkomen in de schaduw stelde. Bij het vertrek van 
den trein, liet de weeiiaatsing een lang spoor van helder licht, 
op eenen aistand van eene Eng. mijl en meer achter zich, 
zoodat het volstrekt onmogelijk zou zi jn, dat een trein, welke 

H 7 

mögt volgen, daarop aan zoude r i jden, dan alleen wanneer dit 
met opzet mögt geschieden. De terugkaatsing, was van het rijtui 
gezien, zeer schoon; de prismatische kleuren waren duidelijk 
en levendig zigtbaar langs den buitenkant van den stralenden 
cirkel, en wanneer deze op de digte rookkolom van de machine 

# 

viel, was de uitwerking zonderling en trefi'end. Het was eene 
donkere nacht maar zonder wolken, en in zooverre gunstig voor 
de proef; en voorwerpen als eene b rug , werden op een' a f -
stand van ongeveer twee Engelsche mijl , duidelijk zigtbaar. 

De proef werd genomen tot Slough, en bij de aankomst aan 
dit station werd de platte wagen van den trein losgemaakt, en 
bleef er ongeveer een half uur, ^ tot de opgaande trein aankwam, 
waarmede ze naar de stad (Londen) terugkeerde. Te Slough werd 
het licht gekeerd in de rigting van Windsorcastle^ daar de heer 
LE MOTTE, die de proefneming bijwoonde, verwachtte dat het 
van daar gezien kon worden. 

Een persoon welke zich op den afstand van 200 yard (180 
Ned. el) van den toestel plaatste, las met groot geraak een dag-
blad bij het aldus voortgebragte licht. 

De toestel keerde toen op dezelfde wijze naar Londen terug; 
het licht bleef, gedurende den geheelen rid heen en terug, steeds 
even sterk; en de vernuftige uitvinder deelde ons mede, dat er 
geene zwarigheid was, dit gedurende den geheelen nacht aldus 
te behouden. Deze proef gaf eene groote voldoening aan allen 
die ze bijwoonden; het eenigste bezwaar was dat de toestel, welke 
aanvankelijk voor stilstaande proeven gemaakt was, zeer veel had 
geleden door de slootcn onafscheidelijk van de beweging op spoor-
wegen, een gebrek waarin de uitvinder, voor volgende proeven, 
?;emakkeli'k zal kunnen voorzien. V « 
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t : a 
" f f 
• il 

rt« m 
SI Hi 
!Jt< 

iii KL 
Hi. 
i - l 

• I !ll 
lll̂ ' 
ÏIÎ-
• « I I 

ri !i t 

"I i 
u t I üi 1 IIF ï 
L 
It H m iili 
à! W L 
iiX 

?!S 
Ml» 
fî  
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